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Projekttémák 
 
 
1. Rádiózási szokások       5. oldal 
 
• Készítsen felmérést környezetében, hogy milyen műsorokat hallgatnak, szeretnek 
kortársai! 
• Elemezze egy helyi rádió műsorszerkezetét, műsorpolitikáját, célközönségét! 

 
 
2. Gyermekvállalási tervek       13. oldal 
 
• Hasonlítsa össze környezete elképzeléseit a nemzeti vagy nemzetközi statisztikai adatokkal! 
• Készítsen interjút/riportot több generáció családalapítási céljairól, a célok és a 
megvalósulás viszonyáról! 
 
 
3. Tömegközlekedés        21. oldal 
 
• Mutassa be a tömegközlekedés jellemzőit lakóhelyén/iskolájának székhelyén! Térjen ki a 
vele való elégedettségi szint vizsgálatára is! 
• Dolgozzon ki alternatív javaslatokat a helyi közlekedés javítása érdekében! 
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Az elkészült projektmunka értékelése 
 

Írásbeli vizsga – projektmunka készítése (Maximálisan 80 pont adható.) 
 
 

I. A projektkészítés folyamatának értékelése (Maximálisan 30 pont adható.) 
 

Szempontok Maximális 
pont 

A vizsgázó önálló
részvétele a pro-
jekt készítésében 

Projektmunkájának témáját önállóan dolgozza 
fel. 

2 

Konzultációkon 
való részvétel 

Konzultációkon való aktív részvétel, pontos 
felkészülés a munka elkészítéséhez. 

4 
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Az infor-
mációk 
kezelése,  
probléma-
felismerés,  
probléma-
megoldó- 
képesség,  
széles körű  
alkalmazási  
ismeretek 

• A munkanapló folyamatos vezetése. 
• Portfóliójában bemutatja a készítés folya-
matához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, 
részfejezetét, a dolgozat készítése közben 
keletkezett produktumot. 
• Írásban megfogalmazta hipotézisét vagy 
célkitűzését, bemutatta a téma kiválasztásával 
kapcsolatos vizsgázói motivációkat, indokolta 
a témaválasztást. 
• Tervezet, illetve hálóterv készítése a munka 
ütemezésére.  
• A konzultációkon kitűzött határidők pontos 
betartása. 
• Nyersváltozat, illetve részfejezet elkészítése. 

4 
2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
2 

Nyelvi 
kultúra, 
kommuni-
káció, értő 
olvasás,  
szövegalkotás 

• A projektmunkával kapcsolatos személyes 
élmények megfogalmazása a konzultációk 
alkalmával és a munkanaplóban. 
• A konzulenssel és más érintett személyekkel 
való jó együttműködés. 
• A szakirodalom megértése, értő feldolgozása. 
• A munkanapló, a tervezet tartalma, valamint 
a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai 
logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos 
nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási 
hibákat. 

2 
 
 
2 
 
 

4 
2 

Összesen  30 
 
 
Megjegyzés: Amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli meg, hogy a projektmunka nem önálló 
szellemi terméke a vizsgázónak, akkor a vizsgabizottság jelzése után az iskola igazgatója a 
100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 23. § (2) bekezdés alapján járjon el!
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II. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 
(Maximálisan 50 pont adható.) 
 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont) 
2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 

2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10 pont) 
2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 pont) 

3. Szervezésen alapuló projekt 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 pont) 
3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 pont) 

 
 

Szóbeli vizsga 
 

A projektmunka megvédésének értékelése (Maximálisan 20 pont adható.) 
 
Megjegyzés: Az értékelő tanárnak az útmutatóban található értékelő lapokból lehetősége van 
annyi példányt másolni, amennyi a vizsgázók száma, ezáltal külön egyéni értékelő lapot nem 
kell készítenie. 
(A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szempontjait a vizsgáztató 
iskolának kell elkészítenie.) 
 
A vizsgázó a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó 
röviden bemutatja az általa elkészített projektet, és válaszol a vizsgabizottság által feltett 
kérdésekre. 

A vizsgabizottság, illetve az elnök előzetes engedélyével bemutatható a képi vagy 
elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vizsgadarab. Az erre felhasznált idő 
nem számít bele az érettségiző szóbeli feleletének vizsgaidejébe. A vizsgadarab közös 
megtekintése viszont lehetővé teszi, hogy a bizottság tagjai is érdemi kérdéseket tegyenek fel, 
megismerjék az érettségiző munkáját. 

A szóbeli védés alkalmával a portfólióban található anyagok (hipotézis, terv, hálóterv, 
nyersváltozat, bibliográfia stb.) bármelyikét a vizsgázó felhasználhatja szemléltetésre, 
használatára az értékelő tanár bátoríthatja. 

A vizsgázó projektmunkájának bemutatását az értékelő tanár – a rendelkezésre álló 
kevés idő miatt – megszakíthatja, hogy maradjon elegendő idő a bizottság kérdéseire is. 
A vizsgázót a pontozásban nem érheti hátrány, ha a bizottság bármely tagja nem a projekthez 
kapcsolódó kérdést tesz fel, és arra az érettségiző nem tudja a választ. 
 

A projektmunka megvédésének értékelésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, 
és a 20 pont felosztásával kialakított részpontszámokat ez alapján kell felosztani:  
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A vizsga tartalmának és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása 6  
A projektkészítés során szerzett egyéni tapasztalatok ismertetése 4  
Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása  4  
A vizsgabizottság által feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, 
lényegkiemelés 

4  

A felelet felépítettsége. nyelvhelyesség 2  
Összesen: 20  
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1. projekttéma: Rádiózási szokások 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját, önálló 
alkotása, tükrözi önálló véleményét és kutatási 
eredményét a rádiózási szokásokról. A médiakuta-
tásokkal foglalkozó szakirodalomból átvett 
idézeteket jelzi, a hivatkozásokat pontosan fel-
tünteti. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő 
(10-15 oldal A/4es papír). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő margót és fejezet-
címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, 
illusztrációi ízlésesek, címmel ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak. 
• A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logi-
kusan felépített. Szabatosan, pontosan, igényesen 
megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. 

2 
 
 

2 
 
 
 
2 
 
6 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

• Dolgozatának a rádiózási szokásokkal vagy a 
műsorszerkezettel kapcsolatba hozható címet 
adott, a cím figyelemkeltő, a tartalommal 
összhangban van. 

2  

A feladat 
megértése,  
a probléma 
felismerése, 
probléma-
megoldás 
keresése 

• A dolgozat médiaelemzést tartalmaz: vagy a 
kortársai körében végzett egyéni felmérés 
eredményét, vagy a helyi rádió műsorának 
elemzését.  
• Az írásos dolgozat műfajával szemben 
támasztott követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevé-
kenységet, ez elsősorban szociológiai felmérés, de 
lehet riport, interjú, különböző kutatási ered-
ményekről készített szakirodalmi összehasonlító 
elemzés, műsorstruktúra összehasonlítása.  

4 
 
 
 
2 
 
 

2 
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A projekt 
elméleti 
megalapozása, 
az infor-
mációk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti isme-
reteket megfelelően alkalmazza. Információit 
többféle műveltségi területről szerzi (tömeg-
kommunikáció, szociológia, történelem, társa-
dalmi valóság, a média világa). Képes az eltérő 
forrásból származó információk ötvözésére. 
• Hivatkozik a médiakutatásokat bemutató szak-
irodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 
rövidebb terjedelmű mű olvasása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait 
helyesen használja, pl.: ORTT, műsorpolitika, 
célközönség, üzenet, lokális érték, társadalmi 
réteg, rétegigény, tradíció, befogadói attitűd, 
médiatörvény, kuratórium. 

6 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

2 

 

A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a helyi médiáról vagy a 
rádiózási szokásokról alkotott kép, a vélemények 
hátterében lévő objektív és szubjektív szempontok 
lényegi elemeit emeli ki, jól súlypontoz, saját 
kutatási eredményét jól beépíti dolgozatába. 
• Képes összefüggések felismerésére, megláthat-
ja, hogy az egyes műsorok presztízse mennyire 
függ a kortárscsoport egymásra gyakorolt hatá-
sától, az ifjúság által preferált értékektől, mennyire 
közvetlen a kapcsolat a műsorstruktúra és a rádió 
színvonaláról kialakult vélemény között. Mások és 
saját kutatási eredményeinek összehasonlításakor 
több szempontot értékel, többek közt a reprezen-
tativitás mértékét.  
• Képes következtetések levonására, pl.: lakóhe-
lyének rádiózását mennyiben befolyásolja az or-
szágos média, milyen más médiacsatornák állnak 
még a rendelkezésükre, vagy a marketingtevé-
kenység következményeit vizsgálja, értékeli. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• Az elkészült projekt a vizsgázó rádiózási szoká-
sokkal kapcsolatos hipotézisére vagy célkitűzé-
sére épül.  
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvaló-
sulásának értékelésére, a projekt által kapott 
médiakutatási eredmények vagy a műsorszerkezet 
elemzésében kapott eredmény mérlegelésére. 

2 
 
 
 

2  

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző 
saját véleményét a vizsgált rádióadóról, a kor-
társak véleményéről, a helyi médiasajátos-
ságokról.  

4 

 

Összesen 50  



 
Ember- és társadalomismeret, etika — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 — projektmunka 7 / 27 2009. 

2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 
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Célmeghatározás és 
értékelés 

Az írásos anyag a rádiózási szokásokat vagy 
a helyi média műsorszerkezetének elemzését 
tűzte ki célul, és értékelte is a célkitűzés 
megvalósítását. 

 
 

2 

 

A logikai kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a tömegkommunikációs, társadalmi, 
történelmi, szociológiai, kulturális, oktatási, 
szociális és egyéb tényezőket, amelyek a 
rádiózási szokásokat befolyásolják, vagy 
képes a műsorszerkezet értő elemzésére. 

 
 
 

2 
 

A projektmunka 
elméleti megalapozása 

A médiakutatások, tömegkommunikációs 
eszközök és/vagy a helyi közélet vizsgálatát 
tükrözi az elkészített bibliográfia. A fel-
dolgozott szakirodalom tükröződik írásában, 
megszerzett ismereteit megfelelően alkal-
mazza hipotézisének felállításában és 
igazolásában. Közvélemény-kutatás, interjú-
készítés esetében tisztában van a választott 
műfajával összefüggő személyiségi jogi 
problémák fontosságával. 

 
 
 
 
4 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
jól érthető, gördülékeny, tagolt, követhető. 

 
 

2 
 

Összesen 10  
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A 
mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait 
pontosan feltünteti. A helyi médiát bemutató projekt-
ben is a saját készítésű hanganyag dominál. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy 
művészi tevékenységet, az anyagban megjelenik az 
eredetiség, képes érzelmi hatások (empátia, felelős-
ségérzés stb.) felkeltésére. 
• Tükröződik a szerző saját véleménye a rádiózási 
szokásokról vagy a műsorszerkezetről, a média hatá-
sosságáról, értékéről és/vagy a helyi társadalomban 
betöltött szerepéről. 

2 
 
 
 
 

6 
 
 
 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• A felhasznált eszközök és az alkalmazott műfaj 
egyaránt megfelelő. A projektmű esztétikai minőséget 
hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem tartalmaz 
súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 
2 

 

2 

 

 Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A projekt címe a médiakutatás témájával összhangban 
van, eredeti, ötletes. 

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A projekt rádiózási szokások bemutatásáról szól, 
véleményeket, kutatási eredményeket tükröz, vagy 
műsorszerkezetet elemez. Nem elegendő a különböző 
műsorokból vett részletek egybeszerkesztése. Betartja 
a választott műfaj sajátosságait, követelményeit. 

2 
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi elemeket 
emeli ki, jól súlypontoz, megjeleníti a különböző 
véleményeket, a szubjektív és a társadalmi okokat 
egyaránt feltárja. A helyi társadalom és a média 
kapcsolatára is kitérhet.  
• Ok-okozati magyarázatokat keres, kulturális, 
marketing, gazdasági, szociológiai, pszichológiai 
összefüggéseket fogalmaz meg.  
• Tárgyát, témáját több szempontból vizsgálja, 
ábrázolja. Tömegkommunikációs, esztétikai, etikai, 
szociológiai, gazdasági, politikai aspektusok 
kerülhetnek elő. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
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 A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a témával 
kapcsolatos elméleti és műfaji tudása. Bemutathatja, 
hogy a rádiózási szokásokat milyen társadalmi, 
kulturális, marketing, tömegpszichológiai stb. 
jelenségek befolyásolják, milyen egyéni vélemények, 
habitus határozza meg, mindez hogyan érződik a 
műsorszerkezeten. 
• A szakmai ismereteket, a különböző technikai 
eszközök hatásmechanizmusát (pl.: képnyelv vagy 
hanghatások, technikai eszközök, vágás, montázs-
technika szakszerű alkalmazása) megfelelően 
alkalmazza. 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi
valósághoz, a helyi viszonyokhoz, vagy egy konkrét
problémához. A vizsgázó saját környezetében végzi
vizsgálatát. 

2  

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló 
projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus 
vizsgadarab összesített pontszáma (a és b rész együtt)

50  

 



 
Ember- és társadalomismeret, etika — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 — projektmunka 10 / 27 2009. 

3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozatot bizonyítottan a vizs-
gázó készítette. Az érettségi írásban leadott 
része alapján egyértelműen azonosítható, hogy 
mi az érettségiző saját, önálló teljesítménye a 
szervezés folyamatában. Az írásos anyag tük-
rözi a szervezés során szerzett egyéni tapaszta-
latokat. 

 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka formája és ter-
jedelme az előírásoknak megfelelő (3-5 oldal). 
A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mon-
datokból áll, a szöveg logikusan felépített, 
szabatosan, igényesen megfogalmazott. Nem 
tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
2 
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Célmeghatáro
zás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag a médiahasználati 
szokásokat, a médiastruktúrát bemutató, szak-
értők jelenlétében megvitatott rendezvény-
szervezési célhoz igazodik, meghatározza a 
szervezés során végzendő egyéni feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását is. Ez 
kiterjed a vizsgázó szerepének és a rendezvény 
egészének az értékelésére. 

4 
 
 
 
 
 

2 
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 A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-
okozati kapcsolatok, összefüggések felisme-
résére, pl.: felismeri a megfelelő tájékoztatás 
és a résztvevők száma közötti kapcsolatot, a 
rendezvény helye és a várható közönség össze-
tételére von le következtetéseket, a meghívott 
előadó ismertségét mint befolyásolási tényezőt 
figyelembe veszi. 
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos anya-
gában kiemelt szerepet kaptak, azok jól meg-
foghatóak, a hangsúly a médiavizsgálaton, a 
műsorszerkezet bemutatásán, annak különböző 
szempontú elemzésén van. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia a tömegkommu-
nikáció, a helyi társadalom kérdéskörének el-
méleti megalapozását biztosítja. Az ismeretek 
megfelelő mélységű elsajátításáról a konzul-
tációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing-, PR-tevékeny-
séghez kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátí-
tását is segíti, azokat a vizsgázó megfelelően 
alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeit, azokat vagy maga 
tervezte, vagy mások ezzel kapcsolatos 
munkáját elemezte, értékelte.  

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
2 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok, kompetenciák Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A tanuló a szervezésre, lebonyolításra dokumentáltan a 
szabályoknak megfelelő mennyiségű időt (legalább 30-35 
óra) fordított. 

2 
 

 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, 
kezdeményező volt, megfogalmazta önálló ötleteit, 
javaslatait. A vizsgázónak a szervezésben játszott szerepei 
megállapíthatóak (pl.: elkülöníthető, hogy önállóan, 
irányítóként, munkatársként vagy csak résztvevőként vett-e 
részt bizonyos tevékenységekben). 

4 

A figyelem 
felkeltése  
és az 
érdeklődés 
megtar-
tásának 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a fi-
gyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is 
használ, vagy tükröződik a mások által megfogalmazott 
meghirdetéssel kapcsolatos vizsgázói vélemény. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő 
tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, 
számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál, 
vagy erről számot ad. 

2 
 
 
 
 

2 

 

Szervező-
készség,  
az infor-
mációk 
komplex 
kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
szervezési munkához kapcsolódó időkeretek megjelölése és 
az események időtartama arányos. A költségigények meg-
határozása megtörtént, az reális. Amennyiben az ezzel kap-
csolatos döntéseket nem a vizsgázó hozta meg, az ezekről 
szóló véleményét, értékelését kifejtette. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének sajátos-
ságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, az 
esemény egészének, és saját munkájának az értékelése és a 
megfelelő visszacsatolás megtörtént. 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 

 

Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását gátló, 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalékhelyszín, 
áramhiány, rendzavarás stb.). Betegség esetére tartalék 
időpontról vagy tartalék előadóról gondoskodott. 
• A vizsgázó meg tudta oldani a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a program 
kapcsán keletkező feszültségeket, illetve reagált a segítők és 
résztvevők ötleteire, képes volt az akadályok leküzdésére.  

2 
 
 
 
2 

 

 

Összesen 20  
A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt) 
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2. projekttéma: Gyermekvállalási tervek 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok  
 

Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat egyedisége Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját, önálló alkotása, 
tükrözi önálló véleményét és kutatási eredményét a 
gyermekvállalási tervekről. A kutatásokkal foglalkozó 
szakirodalomból átvett idézeteket jelzi, a hivatkozásokat 
pontosan feltünteti. 

 
2 

 

Formai és terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 
oldal A/4es papír). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához 
méltó, megfelelő margót és fejezetcímeket tartalmaz, 
táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek, címmel 
ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak. 
• A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, 
szabatosan, igényesen megfogalmazott. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

6 
 

 

 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

Dolgozatának a gyermekvállalási tervekkel, illetve ténnyel 
kapcsolatba hozható címet adott, a cím figyelemkeltő, a 
tartalommal összhangban van. 

2  

A feladat  
megértése, 
a probléma 
felismerése, 
a probléma-
megoldás  
keresése 

• A dolgozat demográfiai kérdésről szól, és a kortársai 
körében végzett egyéni felmérési eredményt is tartalmaz. A 
vizsgázó kutatómunkája során elegendő adatot gyűjtött a 
következtetések levonásához, képes azok statisztikai 
adatokkal való összehasonlítására.   
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, 
ez elsősorban szociológiai felmérés, de lehet riport, interjú, 
különböző kutatási eredményekről készített szakirodalmi 
összehasonlító elemzés, generációk közötti vagy 
nemzetközi összehasonlító elemzés.  

2 
 
 
 
 
 

2 
 

4 

A projekt  
elméleti 
megalapozása,  
az információk 
komplex 
kezelése, 
a szakmai  
fogalmak  
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket 
megfelelően alkalmazza. Információit többféle műveltségi 
területről szerzi (demográfia, statisztika, szociológia, 
gazdaság, helytörténet, helyi társadalmi valóság világa). 
Képes az eltérő forrásból származó információk ötvözésére. 
• Hivatkozik a demográfiai változásokat, népesedési 
viszonyokat bemutató szakirodalomra vagy a statisztikai 
adatokat tartalmazó forrásokra (elvárható legalább 3-5 
rövidebb terjedelmű mű olvasása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen 
használja, pl.: demográfia, elöregedő társadalom, csökkenő 
gyerekvállalási hajlandóság, várható élettartam, születési 
ráta, szociálpolitika, családtámogatási rendszer, 
családtervezés.  

6 
 
 
 
 
 

4 
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A lényegi  
elemek és  
a logikai  
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a gyermekvállalási kedv vál-
tozásainak és várható következményeinek, ezek helyi 
vonatkozásainak lényegi elemeit emeli ki, jól súlypontoz, 
nem az elmúlt időszak demográfiai jellemzőit mutatja be, 
hanem saját tapasztalatainak felhasználásával 
összehasonlításokat végez. 
• A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, pl.: a 
gazdasági helyzet és a gyermekvállalási kedv, az isko-
lázottság növekvő mértéke, a családszerkezet változásai, a 
nők szerepének változása és az egyre kitolódó 
gyermekvállalás, az állami beavatkozás, a támogatás 
sikerének korlátozottsága, a munkanélküliség réme, amely 
az idősebb generációt még nem fenyegette. Észreveszi, 
hogy mely országokban hasonló a helyzet, és hol tér el.  
• Az érettségiző képes következtetések levonására, pl.: a 
konzervatív értékek előretörése a hagyományos 
családokban növelheti a gyermekvállalási hajlandóságot, 
míg az emancipáció negatívan befolyásolhatja. A 
gyermekellátó intézmények hiánya az adott településen 
akadályozza a több gyermek vállalását, a nagycsaládosok 
társadalmi megítélése is befolyásoló tényező lehet. A 
tervezett és mégsem megszületett gyerekek okait is 
vizsgálhatja az idősebb generáció esetében, így orvosi, 
anyagi, válási okokat tárhat fel. 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A hipotézis vagy 
cél megfogal-
mazása 
és értékelése 

• Az elkészült projekt a vizsgázó gyermekvállalási 
szokásokkal kapcsolatos hipotézisére vagy célkitűzésére 
épül.  
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának 
értékelésére, a projekt által kapott kutatási eredmények 
összehasonlítására máshonnan nyert adatokkal. 

2 
 
 
 

2 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni 
hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét 
a kortársak álláspontjáról, a generációs változásokról, a 
nemzetközi eredményekről, a várható tendenciákról.  

4 

Összesen 50  
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2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont
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Célmeghatározás és 
értékelés 

Az írásos anyag a gyermekvállalási 
elképzelések vagy a születések számának 
elemzését tűzte ki célul, és értékelte is a 
célkitűzés megvalósítását. 

 
 

2 

 

 
A logikai kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a társadalmi, történelmi, szocio-
lógiai, kulturális, oktatási, szociális, vallási 
és egyéb tényezőket, amelyek a gyermek-
vállalási szokásokat befolyásolják, képes a 
statisztikai, gazdasági, társadalmi, szoci-
ológiai összefüggések felismerésére. 

 
 
 
2 
 

 
A projektmunka 
elméleti megalapozása 

Mind a produktum megvalósításához 
szükséges (pl.: technikai eszközök 
hatásmechanizmusát, a választott műfaj 
sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek 
tanulmányozását, mind a demográfiai 
változásokról szerzett ismereteket tükrözi az 
elkészített bibliográfia, az elméleti 
ismereteket a vizsgázó megfogalmazza, 
azokat megfelelően alkalmazza. 

 
 
4 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
jól érthető, gördülékeny, tagolt, követhető. 

 
2 
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a kiválasztott 
téma feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi ter-
méke. A mástól átvett audiovizuális anyag-
részek forrásait pontosan feltünteti.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, az anyagban 
megjelenik az eredetiség, képes érzelmi 
hatások (empátia, felelősségérzés stb.) 
felkeltésére. 
• Jól megállapítható a szerző saját véleménye 
a demográfiai változások okairól és követ-
kezményéről, a szakmai vitákról, lakóhelyé-
nek sajátosságairól. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 
 
2 

 

Formai és terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A felhasznált eszközök és az alkalmazott 
műfaj egyaránt megfelelő. A projektmű eszté-
tikai minőséget hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az elő-
írtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, 
szövege szabatosan, pontosan, megfogal-
mazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy 
nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 
 

2 
 
2 

 

 Szakmailag 
megalapozott címadás 

A projekt címe a gyermekvállalási 
hajlandóság témájával összhangban van, 
eredeti, ötletes. 

2 
 

 

A feladat megértése A projekt a gyermekvállalásról, az ezzel 
összefüggő demográfiai változások elem-
zéséről szól, különös tekintettel a vizsgázó 
lakóhelyén generációváltással bekövetkezett 
vagy várható változásokra. A szakiroda-
lomban olvasottakat egymásra vetíti, keresi a 
hasonlóságokat, eltéréseket. Betartja a válasz-
tott műfaj sajátosságait, követelményeit. 

2 
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A lényegi elemek és 
logikai kapcsolatok 
felismerése, az 
információk komplex 
kezelése 

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi 
elemeket emeli ki, jól súlypontoz, megjeleníti 
a vélemények változását, a szubjektív és a 
társadalmi okokat egyaránt feltárja.  
• Ok-okozati magyarázatokat keres, kultu-
rális, vallási, gazdasági, szociológiai, pszic-
hológiai összefüggéseket fogalmaz meg.  
• Tárgyát, témáját több szempontból 
vizsgálja, ábrázolja, orvosi, vallási, etikai, 
szociológiai, gazdasági, szociálpolitikai as-
pektusok kerülhetnek elő. 

2 
 
 
 
 

2 
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A projekt készítésének 
szakmai megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a 
témával kapcsolatos elméleti és műfaji 
tudása. Bemutathatja, hogy a gyermek-
vállalási hajlandóság mennyiben egyéni és 
mennyiben társadalmi kérdés, hogy a várható 
társadalmi elöregedés, népességcsökkenés 
milyen gazdasági feladatokat ró társadal-
munkra, milyen megoldások lehetségesek a 
gyermekvállalási kedv javítására. 
• A szakmai ismereteket, a különböző tech-
nikai eszközök hatásmechanizmusát (pl.: 
képnyelv vagy hanghatások, technikai eszkö-
zök, vágás, montázstechnika) szakszerűen, 
ügyesen alkalmazza. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

A téma aktualitása A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi
valósághoz, a helyi viszonyokhoz vagy egy
konkrét problémához. A vizsgázó saját kör-
nyezetében végzi vizsgálatát. Összehasonlító
adatai időszerűek. 

2 

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson 
alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus 
vizsgadarab összesített pontszáma (a és b rész együtt):
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3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozatot bizonyítottan a vizs-
gázó készítette. Az érettségi írásban leadott 
része alapján egyértelműen azonosítható, 
hogy mi az érettségiző saját, önálló teljesít-
ménye a szervezés folyamatában. Az írásos 
anyag tükrözi a szervezés során szerzett 
egyéni tapasztalatokat. 

 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka formája és ter-
jedelme az előírásoknak megfelelő (3-5 ol-
dal). A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépí-
tett, szabatosan, igényesen megfogalmazott. 
Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyes-
írási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai átte-
kinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi 
a szervezőmunka sajátosságait. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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Célmeghatáro
zás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag a gyermekvállalási 
szokások, elképzelések megvitatásához, a 
szakértők jelenlétében megvitatott rendez-
vényszervezési célhoz igazodik, meghatá-
rozza a szervezés során végzendő egyéni 
feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását is. 
Ez kiterjed a vizsgázó szerepének és a 
rendezvény egészének az értékelésére. 

4 
 
 
 
 
 
2 
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 A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-
okozati kapcsolatok, összefüggések felis-
merésére, pl.: felismeri a megfelelő 
tájékoztatás és a résztvevők száma közötti 
kapcsolatot, a rendezvény helyére és a várható 
közönség összetételére von le következ-
tetéseket, illetve a szakmai ellentétek mély-
ségét és a várható vita nagyságát, a résztvevők 
személyiségi jegyeivel hozza kapcsolatba.  
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos anya-
gában kiemelt szerepet kaptak, azok jól meg-
foghatóak, a hangsúly a gyermekvállalás jel-
lemzőinek, változásának bemutatásán, annak 
indoklásán, illetve a demográfiai változások 
és következményei mérlegelésén van. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia a népességszám 
változásainak, a gyermekvállalási hajlandóság 
kérdéskörének elméleti megalapozását bizto-
sítja. Az ismeretek megfelelő mélységű elsa-
játításáról a konzultációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing-, PR-tevékeny-
séghez kapcsolódó elméleti ismeretek elsa-
játítását is segíti, azokat a vizsgázó megfe-
lelően alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés jogi 
és gazdasági feltételeit, azokat vagy maga 
tervezte, vagy mások ezzel kapcsolatos 
munkáját elemezte, értékelte.  

 
4 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

Összesen 30  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok, kompetenciák Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A tanuló szervezésre, lebonyolításra dokumentáltan a 
szabályoknak megfelelő mennyiségű időt (legalább 30-35 
óra) fordított. 

2 
 

 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, kez-
deményező volt, megfogalmazta önálló ötleteit, javaslatait. 
A vizsgázónak a szervezésben játszott szerepe pontosan 
megállapítható (pl.: elkülöníthető, hogy önállóan, 
irányítóként, munkatársként vagy csak résztvevőként vett-e 
részt bizonyos tevékenységekben). 

 
4 

A figyelem 
felkeltése  
és az 
érdeklődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a figye-
lem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is 
használ, vagy tükröződik a mások által megfogalmazott 
meghirdetéssel kapcsolatos vizsgázói vélemény. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő 
tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, szá-
mára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál, vagy 
erről számot ad. 

2 
 
 
 
 

2 

 

Szervező-
készség,  
az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a szer-
vezési munkához kapcsolódó időkeretek megjelölése és az 
események időtartama arányos. A költségigények 
meghatározása megtörtént, az reális. Amennyiben az ezzel 
kapcsolatos döntéseket nem a vizsgázó hozta meg, az ezzel 
kapcsolatos véleményét, értékelését kifejtette. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének sajá-
tosságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, az 
esemény egészének, és saját munkájának az értékelése és a 
megfelelő visszacsatolás megtörtént. 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 

 

Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását gátló, 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalékhelyszín, 
áramhiány, rendzavarás stb.), betegség esetére 
tartalékidőpontot, előadót biztosított.  
• A vizsgázó meg tudta oldani a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a program 
kapcsán keletkező feszültségeket, illetve reagált a segítők és 
résztvevők ötleteire, képes volt az akadályok leküzdésére.  

2 
 
 
 
 

2 
 

 

Összesen 20  
A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt) 
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3. projekttéma: Tömegközlekedés 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját, önálló al-
kotása, tükrözi önálló véleményét és kutatási ered-
ményét a tömegközlekedés helyzetéről. A szakiro-
dalomból átvett idézeteket jelzi, a hivatkozásokat 
pontosan feltünteti. 

 
2 

 

Formai és terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-
15 oldal A/4es papír). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő margót és fejezetcímeket 
tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi 
ízlésesek, címmel ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak. 
• A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan fel-
épített. Szabatosan, igényesen megfogalmazott. Nem 
tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

Dolgozatának a tömegközlekedésre vagy annak meg-
ítélésére, megváltoztatására utaló címet adott, a cím 
figyelemkeltő, a tartalommal összhangban van. 

2  

A feladat  
megértése, 
a probléma 
felismerése, 
a probléma-
megoldás  
keresése 

• A dolgozat a tömegközlekedés társadalmi 
helyzetének megítéléséről szól, vagy a lakó-
helyén/iskolája székhelyén végzett egyéni felmérési 
eredményét tartalmazza, vagy a tömegközlekedés 
módosítására tesz javaslatot.  
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási te-
vékenységet, ez elsősorban egy szűk mintán végzett 
közvélemény-kutatást vagy alternatív megoldás kidol-
gozását jelenti. 

2 
 
 
 
 
2 
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A projekt  
elméleti 
megalapozása,  
az információk 
komplex 
kezelése, 
a szakmai  
fogalmak  
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket 
megfelelően alkalmazza. Információit többféle 
területről, különböző dokumentumokból szerzi; így 
önkormányzati határozat, menetrend, a Volán vállalat 
honlapja stb. Képes az eltérő forrásból származó 
információk ötvözésére. 
• Hivatkozik a kutatásokat bemutató szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb 
terjedelmű mű olvasása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait 
helyesen használja, pl.: infrastruktúra, helyi tömeg-
közlekedés, gépjárműpark, személyszállítási profil, 
minőségügyi rendszer, forgalomirányítás, front-
személyzet.  

6 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
2 

A lényegi  
elemek és  
a logikai  
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a helyi tömegközlekedés vagy 
az arról alkotott kép, a vélemények hátterében lévő 
objektív és szubjektív szempontok lényegi elemeit 
emeli ki, jól súlypontoz, saját kutatási eredményét jól 
beépíti dolgozatába. 
• A vizsgázó képes összefüggések felismerésére: 
megláthatja, hogy az állami támogatás rendszere, az 
önkormányzat anyagi helyzete mennyiben határozza 
meg a tömegközlekedés helyzetét; hogyan függenek 
össze a városszerkezet és a munkába járási szokások a 
buszok, villamosok, vonatok iránti igényekkel.  
• Az érettségiző képes következtetések levonására, 
pl.: a benzinár változás és a Volán vállalat nyere-
ségessége, az infláció és a jegyek ára közti kapcso-
latot mennyiben módosíthatja az önkormányzat, 
illetve a bliccelők és a többség közti érdekellentétre is 
kitérhet. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
2 

A hipotézis vagy 
cél megfogal-
mazása 
és értékelése 

• Az elkészült projekt a vizsgázó hipotézisére vagy 
célkitűzésére épül.  
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának 
értékelésére, a projekt által kapott kutatási ered-
mények vagy saját tervének mérlegelésére. 

2 
 
 
2 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző 
saját véleményét a helyi tömegközlekedésről. 

4 

Összesen 50  
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2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 
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Célmeghatározás és 
értékelés 

Az írásos anyag a tömegközlekedés 
helyzetének elemzését tűzte ki célul, és 
értékelte is a célkitűzés megvalósítását. 

 
 

2 
 

 
A logikai kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a gazdasági, környezetvédelmi, tele-
pülésszerkezeti tényezőket, amelyek a tö-
megközlekedés helyzetét befolyásolják, 
vagy képes önálló, reális alternatív javaslat 
kidolgozására. 

 
 
 
2 
 

 
A projektmunka 
elméleti megalapozása 

Gazdasági, közlekedési, önkormányzati 
témájú anyagokat tartalmaz az elkészített 
bibliográfia. A feldolgozott szakirodalom 
tükröződik írásában, megszerzett ismereteit 
megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában. Közvé-
lemény-kutatás, interjúkészítés esetében 
tisztában van választott műfaja személyiségi 
jogi védelmének fontosságával.  

 
 
4 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
jól érthető, gördülékeny, tagolt, követhető. 

 
2 

 

Összesen 
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól 
átvett audiovizuális anyagrészek forrásait pontosan 
feltünteti.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy 
művészi tevékenységet, az anyagban megjelenik az 
eredetiség, képes érzelmi hatások (empátia, 
felelősségérzés stb.) felkeltésére. 
• Tükröződik a szerző saját véleménye a helyi 
tömegközlekedés mértékéről, jellemzőiről, jövőjéről. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 

2 

 

Formai és terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A felhasznált eszközök és az alkalmazott műfaj 
egyaránt megfelelő. A projektmű esztétikai minőséget 
hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, szövege szaba-
tosan, pontosan megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 

2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A projekt címe a helyi tömegközlekedés témájával 
összhangban van, eredeti, ötletes. 

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A projekt a közlekedési helyzetet vagy arról alkotott 
jövőképet, véleményeket, kutatási eredményeket tükröz. 
Betartja a választott műfaj sajátosságait, követelményeit. 

2 
 

A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
az infor-
mációk 
komplex 
kezelése 

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi elemeket emeli 
ki, jól súlypontoz, megjeleníti a vélemények változását, a 
szubjektív és a társadalmi okokat egyaránt feltárja, kitér 
gazdasági, környezetvédelmi szempontokra is. 
• Ok-okozati magyarázatokat keres, kulturális, vallási, 
gazdasági, szociológiai, pszichológiai összefüggéseket 
fogalmaz meg.  
• Tárgyát, témáját több szempontból vizsgálja, ábrázolja, 
szociológiai, gazdasági, gazdaságpolitikai, 
közlekedésszervezési, környezetvédelmi, politikai 
aspektusok kerülhetnek elő. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 

 

A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a témával 
kapcsolatos elméleti és műfaji tudása. Bemutathatja, hogy 
a tömegközlekedés igénybevételét milyen társadalmi, 
kulturális, környezetvédelmi szempontok befolyásolják, 
milyen egyéni vélemények alakultak ki róla, hogyan 
lehetne színvonalán javítani. 
• A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (pl. képnyelv vagy hanghatások, 
technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű 
alkalmazása) megfelelően alkalmazza. 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz,
a helyi viszonyokhoz vagy egy konkrét problémához. A
vizsgázó saját környezetében végzi vizsgálatát. 

2 

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló 
projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektronikus vizsgadarab 
összesített pontszáma (a és b rész együtt): 
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írásbeli vizsga 0921 — projektmunka 25 / 27 2009. 

3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozatot bizonyítottan a vizs-
gázó készítette. Az érettségi írásban leadott 
része alapján egyértelműen azonosítható, hogy 
mi az érettségiző saját, önálló teljesítménye a 
szervezés folyamatában. Az írásos anyag 
tükrözi a szervezés során szerzett egyéni 
tapasztalatokat. 

 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka formája és 
terjedelme az előírásoknak megfelelő (3-5 
oldal). A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. 
Szabatosan, pontosan, igényesen megfogal-
mazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai átte-
kinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 
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Célmegha-
tározás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag a tömegközlekedés 
helyzetét vizsgáló rendezvény céljához iga-
zodik, meghatározza a szervezés során végzen-
dő egyéni feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását is. Ez 
kiterjed a vizsgázó szerepének és a rendezvény 
egészének az értékelésére. 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-
okozati kapcsolatok, összefüggések felis-
merésére, pl.: felismeri a megfelelő tájékoz-
tatás és a résztvevők száma közötti kapcso-
latot, a rendezvény helye és a várható közön-
ség összetételére von le következtetéseket, a 
meghívott előadó ismertségét mint befolyá-
solási tényezőt figyelembe veszi. 
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos anya-
gában kiemelt szerepet kaptak, azok jól 
megfoghatóak, a hangsúly a tömegközlekedés 
bemutatásán, annak különböző szempontú 
elemzésén van. 
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A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia a tömegköz-
lekedés, a helyi társadalom kérdéskörének 
elméleti megalapozását biztosítja. Az 
ismeretek megfelelő mélységű elsajátításáról a 
konzultációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing-, PR-tevékeny-
séghez kapcsolódó elméleti ismeretek elsa-
játítását is segíti, azokat a vizsgázó megfele-
lően alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeit, azokat vagy maga 
tervezte, vagy mások ezzel kapcsolatos 
munkáját elemezte, értékelte.  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 
Szempontok, kompetenciák Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A tanuló a szervezésre, lebonyolításra dokumentáltan a sza-
bályoknak megfelelő mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) 
fordított. 

2 
 

 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, kezdemé-
nyező volt, megfogalmazta önálló ötleteit, javaslatait. A 
vizsgázónak a szervezésben játszott szerepei megálla-
píthatóak (pl.: elkülöníthető, hogy önállóan, irányítóként, 
munkatársként vagy csak résztvevőként vett-e részt 
bizonyos tevékenységekben). 

 
4 

A figyelem 
felkeltése  
és az 
érdeklődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a fi-
gyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is 
használ, vagy tükröződik a mások által megfogalmazott 
meghirdetéssel kapcsolatos vizsgázói vélemény. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő 
tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, 
számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál, 
vagy erről számot ad. 
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Szervező-
készség,  
az infor-
mációk 
komplex 
kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
szervezési munkához kapcsolódó időkeretek megjelölése és 
az események időtartama arányos. A költségigények 
meghatározása megtörtént, az reális. Amennyiben az ezzel 
kapcsolatos döntéseket nem a vizsgázó hozta meg, az erről 
szóló véleményét, értékelését kifejtette. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének 
sajátosságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, az 
esemény egészének és saját munkájának az értékelése és a 
megfelelő visszacsatolás megtörtént. 
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Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását gátló, 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalékhelyszín, 
áramhiány, rendzavarás stb.), betegség esetére tartalék-
időpontról vagy másik előadóról gondoskodott. 
• A vizsgázó meg tudta oldani a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a program 
kapcsán keletkező feszültségeket, illetve reagált a segítők és 
résztvevők ötleteire, képes volt az akadályok leküzdésére.  
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