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írásbeli vizsga 0911— projektmunka 2 / 26 2009. 

 
Projekttémák 

 
 
 

 
1. Előítéletek a fiatalok körében     5. oldal 

• Mutassa be, milyen előítéletek a legjellemzőbbek és legveszélyesebbek a mai  
magyar társadalomban! 
• Készítsen felmérést kortársai előítéleteiről, az ezekkel kapcsolatos problémákról! 

 
 
 
2. Legalizálhatók-e a könnyű drogok?    12. oldal 

• Holland és magyar tapasztalatok alapján vizsgálja meg, milyen érvek szólnak a  
könnyű drogok legalizálása mellett, és mi szól ellene! 
• Készítsen felmérést arról, hogy valamely tanulói csoport vagy lakóhelyi  
közösség tagjai mennyire tájékozottak a könnyű drogok kérdéséről! 

 
 
 
3. Alternatív energiaforrások – pro és kontra   19. oldal 

• Elemezze, hogy milyen érvek szólnak az alternatív energiaforrások széles körű  
használata mellett, illetve milyen érvek szólhatnak ellene! 
• Mutassa be és elemezze, hogy milyen pozitív, illetve negatív hatásai  
vannak/lehetnek a bioüzemanyag gyártásának, széles körű felhasználásának! 
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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 

Adott 
pont 

A vizsgázó önálló 
részvétele a projekt 
készítésében 

A vizsgázó projektmunkájának témáját 
önállóan dolgozza fel. 

2  

Konzultációkon 
való részvétel 

Konzultációkon való aktív részvétel, pontos 
felkészülés a munka elkészítéséhez. 

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

• A munkanapló folyamatos vezetése. 
• Portfóliójában bemutatja a készítés 
folyamatához kapcsolódó anyagait, 
jegyzeteit, részfejezetét, a dolgozat készítése 
közben keletkezett produktumokat. 
• Írásban megfogalmazta hipotézisét 
és/vagy célkitűzését, bemutatta a téma 
kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói 
motivációkat, és 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, 
kommunikáció, 
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 (10pont)  
2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 pont) 
 

3. A szervezésen alapuló projekt értékelése 
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 vizsgamunka lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak 
bemutatása  

6  

Ismerteti a projektkészítés során szerzett néhány egyéni tapasztalatát.  4  
Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása.  4  
A vizsgabizottság által feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, 
lényegkiemelés. 

4  

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége. 2  
Összesen:  20  
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1. projekttéma: Előítéletek a fiatalok körében 
 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A dolgozat az érettségiző önálló munkája, saját 
véleményét, kutatási eredményeit is tükrözi. Az 
idézeteket, szakirodalmi hivatkozásokat pontosan 
feltünteti. 

 
2 

 

Formai és terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat terjedelme megfelel az érettségi 
elvárásainak (10-15 oldalas). 
• A dolgozat esztétikus, szabványos formátumú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül bekezdésekre 
osztja, a lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtani és nyelvhelyességi szempontból is 
pontos, igényes. Gördülékenyen, olvasmányosan 
fogalmaz, érződik rajta az egyéni stílus, hangvétel. 

2 
 
 

2 
 
 

2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
előítéletesség témájával, nem általánosságban, hanem 
életkor-specifikusan elemez. 

2  

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

• A munka tartalma megfelel az előítélettel kapcsolatos 
téma tényszerű bemutatásának, a vizsgázó környezetéhez, 
saját élményeihez kapcsolódó konkrét megállapításokat is 
tartalmazza. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
szakmai-etikai követelményeket betartja. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű 
tevékenységet, mely lehet összehasonlító elemzés, interjú, 
felmérés, adatgyűjtés stb. 

2 
 
 
 

2 
 
 

4 

 

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

• Az előítéletek témájához kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően mutatja be, helyesen alkalmazza. 
Érződik, hogy felkészült az előítélet témájának elméleti 
hátteréből, megfogalmazódnak a témához kapcsolódó 
alapvető ismeretek.  
• Képes különbséget tenni előítélet, attitűd, diszk-
rimináció közt. Foglalkozhat az előítéletek kialakulásának 
okaival, a tipizálással, a sztereotípiák szerepével. 
Ismertetheti az előítéletekkel szembeni küzdelem 
lehetőségeit, például kitérhet az integrált oktatás ezzel 
kapcsolatos szerepére. Tudja, hogy pozitív és negatív 
előítélet is létezik.  
• A dolgozat készítője információit többféle 
szakterületről szerzi, ötvözi, például pszichológiai, 
médiaismereti, jogi, történelemi, szociológiai, 
szociálpszichológiai megközelítéseket. 
• Pontosan hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű lényegi kivonatolása, értő feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen 
használja, például konfliktus, empátia, kommunikáció, 
diszkrimináció, attitűd, sztereotípia, faji előítélet. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában az előítéletekkel kapcsolatosan a 
lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. 
Megfogalmazza, hogy a különböző előítéletek diszk-
riminációhoz vezethetnek. Tudja, hogy az előítéletesség 
oka gyakran a tudatlanság, a félelem a másságtól. Ismeri a 
média szerepének fontosságát, a kettős beszéd lehetőségét. 
• A vizsgázó képes társadalmi, történelmi, szociológiai, 
pszichológiai kulturális ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére az előítéletek keletkezése, 
terjedése vonatkozásban. Kitérhet az iskola ezzel 
kapcsolatos feladataira, korlátaira. 
• Képes következtetések levonására, az oktatás, a szülők, 
a kortárscsoport felelősségének vázolására is a témájával 
kapcsolatban. Állításait példával támasztja alá, ami lehet 
történelmi példa, médiából vett is, de jobb, ha saját 
gyűjtés. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

 

 

A hipotézis 
és/vagy cél meg-
fogalmazása és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis 
megfogalmazására építi, és ennek irányában végez 
vizsgálatot, kutatást, szakirodalmi tájékozódást. 
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási cél 
megvalósulásának értékelésére, a fiatalok előítéletei és az 
ellene való küzdelem lehetséges módjára, annak 
eredményességére vonatkozóan.  

2 
 
 
 

2 

 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni 
hang, a vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni 
gondolatait. 

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 az előítéletek lényegi vonásai 
elméleti alapjainak és generációs 
jellemzőinek bemutatását tűzte ki célul, és 
értékelte is a célkitűzés megvalósítását. 

 
 

2 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a társadalmi, szocializációs, 
gazdasági, szociálpszichológiai okokat, 
amelyek az előítéletek kialakulásához 
vezetnek. Kapcsolatot talál az előítéletesség 
és a társadalmi státus vagy az ideológiai 
felkészültség között.  

 
 
2 
 

 

A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A vizsgázó felkészülése során 
megismerkedett az előítéletesség 
jellemzőivel, és annak a technikai eszköznek 
a működési módjával, amelyet a projekt 
készítése során alkalmazott. A fiatalok 
gondolkodásmódjának elemzésére tesz 
kísérletet. 
A feldolgozott szakirodalom megjelenik 
írásában, így szerzett ismereteit megfelelően 
alkalmazza hipotézisének felállításában és 
igazolásában. Helyesen utal a forrásokra, 
korrektül idéz. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
olvasmányos, 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 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját 
szellemi alkotása. A mástól átvett audiovizuális 
anyagrészek forrásait pontosan feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, esetleg 
eredményt. Az anyagban megjelenik az eredetiség, 
az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére.
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is az 
előítéletek létéről, veszélyeiről, az általa használt 
eszköz műfaji jellemzőiről. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 
 

2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények,
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget is hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel 
az előírtaknak. 
• Képi és/vagy hangvilága jól szerkesztett, ha van 
szövege, az szabatosan, pontosan, 
megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy 
nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 

2 
 
2 

 

 Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
előítélet témájával és/vagy a választott eszköz adta 
lehetőségekkel. A fiatalok rétegnyelvét is 
használhatja annak érdekében, hogy a cím
figyelemfelkeltő, ötletes legyen. 

2 
 

 

 
 
A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel az előítéletesség 
témájának, a fiatalok véleményének jellemzőivel, 
gondolkodási sajátosságaival foglalkozik. 
Mondanivalójának bemutatására adekvát eszközt 
választott. 

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

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli 
ki, jól súlypontoz. 
• A vizsgázó képes családi, nevelési, társadalmi 
esetleg nyelvi, kommunikációs vagy 
pszichológiai, ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére az előítéletesség 
témakörében. 
• A projektmunkában az előítéletes gondolkodás 
kialakulásának lényeges elemeit vizsgálja, 
középpontba kerül a fiatalok sajátosságainak 
bemutatása.  

2 
 
 

2 
 
 
 
 
4 
 

 

A projekt 
készítésének 
szakmai meg-
alapozása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek a kész műben. A projekt 
készítése közben felmerülő etikai, jogi, 
kommunikációs helyzetet is értékelheti. 
• A választott audiovizuális eszközhöz 
kapcsolódó médiaismereteket, a különböző 
technikai eszközök hatásmechanizmusát 
(például képnyelv vagy hanghatások, technikai 
eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű 
alkalmazása) megfelelően alkalmazza. 

4 
 
 
 
4 
 

 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, aktuális, kötődik a
vizsgázó környezetének valóságához.  

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

Szempontok Maximális
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A 
dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, önálló 
munkája, produktuma, és mit végzett – amennyiben 
voltak ilyenek – a többi résztvevő, társszervező. Az 
írásos anyag tükrözi a szervezés során szerzett egyéni 
tapasztalatokat, a felkészülés során elsajátított elméleti 
ismereteket, illetve a rendezvénynek az adott közösség 
számra való jelentőségét. 

 
 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 
oldal). A dolgozat tagolása arányos, áttekinthető, 
bekezdésekre osztott. A kifejtés mondatokból áll, a 
szöveg logikusan felépített, szabatosan, pontosan, 
igényesen megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához 
méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tar-
talmaz, táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait, tartalmazza a felhasznált 
irodalom jegyzékét, a vizsgázó saját jegyzeteit, vázlatait. 

4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

2 
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, 
meghatározza a szervezés során végzendő egyéni 
feladatokat, a szervezés célját, a lehetséges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére a saját maga által választott szempontok 
alapján. 

4 
 
 
 

2 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére, az előítéletesség társadalmi, 
pszichológiai vagy gazdasági okának bemutatására. 
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő, ugyanakkor 
egyéni véleményt is tükröz. 

2 
 
 
 

2 

 

A projekt-
munka 
elméleti  
meg-
alapozása 

• A dolgozat készítője információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi például a szociálpszichológiai, 
gazdasági, történeti, kommunikációelméleti, 
pszichológiai megközelítéseket.. Hivatkozásai, idézetei 
bizonyítják, hogy értő módon dolgozott fel 3-5 írásos 
művet. Képes egyedi sajátosságokból általánosítások 
levonására. 
• Rávilágít a szervezés személyi, mikrokörnyezeti, jogi 
és esetleges gazdasági feltételeire.  

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Összesen: 30  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző- és 
kezdeményező-
képesség 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított 
idő a csatolt portfólióban dokumentált, az elvárhatónak 
megfelelő mennyiségű (30-35 óra). 

 
2 

 

 

A tanuló motiváltsága, személyes bevonódása, saját 
ötletei, kezdeményezései megjelennek benne. 
Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit 
végzett önállóan, irányítóként vagy munkatársként, 
megfigyelő vagy cselekvő résztvevőként. 

 
 
4 

 

A figyelem 
felkeltése és az 
érdeklődés 
megtartásának 
képessége 

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a 
figyelem felkeltése ötletes, akár többfajta 
információhordozót is használ. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait 
jól kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani. 

2 
 
 
2 

 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• Az előítéletességhez kapcsolódó rendezvény, 
kiállítás, előadások, műsorok szervezéséhez, 
lebonyolításához szükséges időkeret megjelölése, az 
időpont megválasztása megfelelő. Az események 
időtartama arányos. A helyszín/helyszínek 
megválasztása, a költségigények meghatározása 
megfelelő módon megtörtént. 
• A rábízott feladatot komolyan vette, a siker 
érdekében jól együttműködött másokkal, vagy az 
esemény, rendezvény, műsor szervezését a vizsgázó jól 
kontrollálta, irányította.  
• A rendezvény lebonyolítása után levonta a 
tanulságokat, és összefoglalta az eredményeket. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

2 

 

Helyzet-
felismerő, 
konfliktuskezelő 
és probléma-
megoldó- 
képesség 

A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 
feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére; 
meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve 
adekvátan reagált a felvetésekre. 

 
4 
 
 

 
 

 

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

50  



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

írásbeli vizsga 0911— projektmunka 12 / 26 2009. 

 
2. projekttéma: Legalizálhatók-e a könnyű drogok? 

 
 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 
 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A dolgozatot az érettségiző önállóan készíti el. Az 
idézeteket, szakirodalmi hivatkozásokat pontosan 
feltünteti. Érveket, ellenérveket, véleményeket vizsgál, 
nem a drogfajták bemutatásával foglalkozik. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat terjedelme megfelel az érettségi 
elvárásainak (10-15 oldalas). 
• A dolgozat esztétikus, szabványos formátumú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül 
bekezdésekre osztja, a lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességileg is 
pontos, igényes. Gördülékenyen, olvasmányosan 
fogalmaz, érződik rajta az egyéni stílus, hangvétel. 

2 
 
 

2 
 
2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím kifejezi, hogy a téma a 
drogliberalizációról kialakult vitához kapcsolódik, 
ötletes, esetleg tükrözheti a vizsgázó saját véleményét.  

2  

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

• A munka tartalma megfelel a kábítószerrel 
kapcsolatos téma tényszerű bemutatásának, vélemé-
nyeket, érveket, ellenérveket vizsgál, elemez, saját 
álláspontját is megjelenteti. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
szakmai-etikai követelményeket betartja. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű 
tevékenységet, mely lehet összehasonlító elemzés, 
interjú, felmérés, adatgyűjtés stb. 

2 
 
 
 
2 
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A projekt 
elméleti meg-
alapozása 

• A könnyűdrog témájához kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően mutatja be, helyesen 
alkalmazza. Érződik, hogy felkészült a szerfogyasztás 
témájának elméleti hátteréből, megfogalmazódnak a 
témához kapcsolódó alapvető jogi, élettani, biológiai 
ismeretek, megemlíthet ezzel kapcsolatos akciókat, 
kapcsolatba léphet drogambulanciával vagy más civil-
szervezettel. 
• Képes különbséget tenni a könnyűdrogok fogyaszt-
hatósága, terjeszthetősége, a felhasználó és a díler 
között. Az egyéni vélemények kikérésénél a személyes 
adatok gyűjtésének jogi feltételeit tisztázta, azt betartja. 
Képes álláspontokat, nézeteket ütköztetni. Saját 
szempontjai alapján elemzi az olvasott szakirodalmat. 
Képes összehasonlítani a holland helyzetet a hazai 
jellemzőkkel. 
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Az 
információk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A dolgozat készítője információit többféle 
szakterületről szerzi, ötvözi: például a pszichológia, a 
médiaismeret, a jog, a történelem, a szociológia, a 
szociálpszichológia megközelítéseit. 
• Pontosan hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű lényegi kivonatolása, értő feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen 
használja, például drog, drogambulancia, legalizálás, 
személyiségzavar, mentálhigiéné, marihuána, 
prevenció, függőség 

2 
 
 
 
 

2 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a könnyűdrogokkal kapcsolatos 
álláspontokban a lényegi elemeket emeli ki, jól 
súlypontoz. Ismeri a drogfogyasztás veszélyességét 
mind az egyénre, mind a társadalomra nézve. 
Megfogalmazza, hogy a drogliberalizáció kérdésében 
nincsen konszenzus hazánkban, néhányan a libe-
ralizáció hívei, mások a jelenleginél szigorúbban bün-
tetnék a fogyasztókat is, nemcsak a terjesztőket. 
Utalhat arra, hogy az EU-ban is eltérő az egyes 
országok gyakorlata, és ez konfliktusokhoz is vezet. 
Képes volt kortársai véleményének megismerésére, 
érveik, nézeteik csoportosítására, elemzésére.  
• A vizsgázó képes társadalmi, történelmi, szociológiai, 
pszichológiai kulturális ok-okozati kapcsolatok, össze-
függések felismerésére a drogokkal kapcsolatos nézetek 
vonatkozásban. Összehasonlítja az alkoholfogyasztással 
szembeni toleránsabb álláspont okaival.  
• Képes következtetések levonására, az oktatás, a szü-
lők, a kortárscsoport, a média felelősségének vázolására 
is a témájával kapcsolatban. Állításait példával támaszt-
ja alá, ami lehet irodalmi vagy más művészeti ágból, 
médiából vett is, de jobb, ha saját gyűjtés. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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A hipotézis 
vagy cél meg-
fogalmazása 
és értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézisre építi, 
és ennek irányában végez vizsgálatot, kutatást, 
szakirodalmi tájékozódást, kutatást, felmérést. 
• A dolgozatban sor került a hipotézis és/vagy a kuta-
tási cél megvalósulásának értékelésére, a fiatalok dro-
gokkal kapcsolatos nézeteinek bemutatására, kitért a 
drogfogyasztás elleni küzdelem lehetséges módjára, 
annak várható eredményességére, vagy összehason-
lította a holland (esetleg cseh) és a magyar 
tapasztalatokat. 

2 
 
 
 

2 

 

Önkifejező-
képesség 

• Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang.  
• A vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni 
saját gondolatait, érveit, álláspontját. 

4 
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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 drogliberalizációs 
álláspontok, vélemények, kutatási tapasztalatok 
lényegi vonásainak bemutatását tűzte ki célul, 
és értékelte is a célkitűzés megvalósítását. 

 
2 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a társadalmi, szocializációs, gazdasági, 
szociálpszichológiai okokat, amelyek a 
kábítószer-fogyasztáshoz vezetnek. Képes a 
bűntetés-elrettentés-megengedés eredményes-
ségét mérlegelni. Lényeges dolgokról ír. 

 
 
2 
 

 

 
 
A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A vizsgázó felkészülése során egyaránt 
elmélyedt a drogliberalizációs és az azt ellenző 
nézetek megismerésében, és tisztában van 
annak a technikai eszköznek a működési 
módjával, amelyet a projekt készítése során 
alkalmazott.  
A feldolgozott szakirodalom megjelenik 
írásában, továbbá az abból megismerteket 
megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában. Helyesen utal a 
forrásokra, korrektül idéz.  

2 
 
 
 
 
 
2 

 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
olvasmányos, 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 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját 
szellemi alkotása. A mástól átvett audiovizuális 
anyagrészek forrásait pontosan feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, esetleg eredményt. 
Az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni 
hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. Néze-
teket, véleményeket jól ütköztet, törekszik az 
arányosságra a bemutatás során. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is a 
drogliberalizáció ellen vagy mellett, azt a 
szakirodalomban olvasottakkal megfelelően 
alátámasztva mutatja be. 

2 
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Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget is hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel 
az előírtaknak. 
• Képi és/vagy hangvilága jól szerkesztett, s ha 
van szövege, az szabatosan, pontosan, megfogal-
mazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy 
nyelvhelyességi hibát. 

4 
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 Szakmailag 
meg-
alapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van a 
drogliberalizáció témával vagy a választott eszköz 
adta lehetőségekkel. Szlenget is használhat annak 
érdekében, hogy a cím figyelemfelkeltő, ötletes
legyen. 

 
 
2 
 

 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a könnyűdrogok 
büntethetősége témának, nemzetközi és hazai 
tapasztalatokat is felhasznál, illetve a fiatalok 
véleményének jellemzőiről szól. 
Mondanivalójának bemutatására adekvát eszközt 
választott. 

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

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, 
jól súlypontoz. 
• A vizsgázó képes etikai, értékrendi, ideológiai 
társadalmi, gazdasági, egészségügyi, kommu-
nikációs vagy pszichológiai ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére a 
kábítószer-fogyasztás büntethetőségének 
csökkentése, illetve növelése kérdésében.  
• A projektmunkában a könnyűdrog-fogyasztás 
kialakulásának, az ellene folytatott küzdelemnek, a 
büntetlenség, illetve az enyhe vagy szigorú 
büntetés következményeinek lényeges elemeit 
vizsgálja, a különböző érvek sajátosságait 
bemutatja.  

2 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
meg-
alapozása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek a kész műben. A projekt 
készítése közben felmerülő etikai, jogi, 
kommunikációs helyzetet is értékelheti. 
• A választott audiovizuális eszközhöz 
kapcsolódó médiaismereteket, a különböző 
technikai eszközök hatásmechanizmusát (például 
képnyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, 
vágás, montázstechnika szakszerű alkalmazása) 
megfelelően alkalmazza. 
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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. A szervezésen alapuló projekt értékelése 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése  
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A dolgozat 
alapján egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés 
folyamatában mi az érettségiző saját, önálló produktuma, és 
mit végzett a többi résztvevő, társszervező. Az írásos anyag 
tükrözi a szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat, a 
felkészülés során elsajátított elméleti ismereteket, illetve a 
rendezvény jelentőségét az adott közösség számára. 

 
 
 

4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 oldal). 
A dolgozat tagolása arányos, áttekinthető, bekezdésekre 
osztott. A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
felépített, szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott. 
Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához 
méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tar-
talmaz, táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait, tartalmazza a felhasznált saját 
jegyzeteket, irodalomjegyzéket, vázlatokat. Alátámasztja az 
egyéni munkavégzést: feljegyzések telefonos egyeztetésről, 
meghívók stb. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

• Az írásos anyag a drogliberalizáció lehetőségének, illetve 
elvetésének megvitatásához igazodik, meghatározza a 
szervezés során végzendő egyéni feladatokat, a szervezés 
célját, a lehetséges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére az egyén által választott szempont alapján. 

4 
 
 
 
 

2 
 

 

 
A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére, ez egyaránt vonatkozhat a 
szervezés módjára és eredményességére, a rendezvény céljára 
és a befogadók közti viszony elemzésére, vagy a 
drogliberalizációval kapcsolatos eltérő vélemények, nézetek 
pszichológiai, etikai, társadalmi, gazdasági stb. jellegű 
magyarázatára. 
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő, ugyanakkor 
egyéni véleményt is tükröz, amellett érvek megfogalmazására 
vagy más állítások cáfolatára is képes. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• A dolgozat készítője információit többféle műveltségi 
területről (etika, szociálpszichológia, gazdaság, történelem, 
jog, élettan, pszichológia) szerzi, ötvözi. Hivatkozásai, 
idézetei bizonyítják, hogy értő módon dolgozott fel 3-5 írásos 
művet. Képes egyedi sajátosságokból általánosítások 
levonására. 
• Rávilágít a szervezés személyi, mikrokörnyezeti és 
esetleg gazdasági feltételeire. A rendezéssel kapcsolatos jogi 
helyzet vizsgálatát is elvégzi. 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése  
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző- és 
kezdeményező-
képesség 

• A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított 
idő a csatolt portfólióban dokumentált, az elvárhatónak 
megfelelő mennyiségű (30-35 óra). 
• A tanuló motiváltsága, személyes bevonódása 
megjelenik; önmaga javasol, áll elő ötletekkel. 
• Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit 
végzett önállóan, irányítóként vagy munkatársként, 
megfigyelő vagy cselekvő résztvevőként. 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 

 

A figyelem 
felkeltése  

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a 
figyelem felkeltése ötletes, akár többfajta 
információhordozót is használ. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani. 

2 
 
 
2 

 

 
 
Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A könnyűdrogok liberalizációját, vagy az, az elleni 
fellépést támogató rendezvény, vagy az ahhoz 
kapcsolódó kiállítás, előadások, rendezvények 
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges időkeret 
megjelölése, az időpont megválasztása megfelelő. Az 
események időtartama arányos. A helyszín/helyszínek 
megválasztása megfelelő, a költségigények 
meghatározása is megfelelő módon megtörtént. 
• A rábízott feladatot komolyan vette, a siker érdekében 
jól együttműködött másokkal, vagy az esemény, 
rendezvény, műsor szervezését a vizsgázó jól 
kontrollálta, irányította.  
• A rendezvény lebonyolítása után levonta a 
tanulságokat, és összefoglalta az eredményeket. 
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Konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 
feszültségek kezelésére, meg tudta oldani a váratlan 
helyzeteket, illetve adekvátan reagált a felvetésekre. 
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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: Alternatív energiaforrások – pro és kontra 
 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése  
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott
 pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A dolgozatot az érettségiző önállóan készíti el. Az idé-
zeteket, szakirodalmi hivatkozásokat pontosan 
feltünteti. 

2  

 
Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat terjedelme megfelel az érettségi 
elvárásainak (10-15 oldal). 
• A dolgozat esztétikus, szabványos formátumú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül 
bekezdésekre osztja, a lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességileg is 
pontos, igényes. Gördülékenyen, olvasmányosan 
fogalmaz, érződik rajta az egyéni stílus, hangvétel. 
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2 
 
 

2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
alternatív energiák témájával, nem általánosságban, 
hanem a projekt tartalmának megfelelően 
megfogalmazott. 

 
2 

 

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

• A munka tartalma megfelel az 
energiafelhasználással kapcsolatos téma tényszerű 
bemutatásának, a vizsgázó környezetéhez, saját 
élményeihez kapcsolódó konkrét megállapításokat is 
tartalmazhat.  
• Eleget tesz a címben megfogalmazott pro és kontra 
kitételnek, ugyanakkor saját álláspontját is 
megfogalmazza. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
szakmai-etikai követelményeket betartja. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű 
tevékenységet, mely lehet összehasonlító elemzés, 
interjú, felmérés, adatgyűjtés stb. 
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A projekt 
elméleti 
megalapozása  

• Az energiafajták témájához kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően mutatja be, helyesen 
alkalmazza. Érződik, hogy tisztában van az alternatív 
energiaforrások alkalmazásának szükségességével, 
társadalmi igényével, a véges fosszilis típusú energiák 
pótlásának elkerülhetetlenségével.  
• Tudja, hogy a bioüzemanyag elterjedése növeli a 
mezőgazdasági termékek, az étolaj, a cukor, a gabona 
árát, ami rövid távon a nyomor, az éhezés 
növekedéséhez vezethet. Leírhatja, hogy energiaerdők 
telepítése helyett az erőművek a meglevő erdők 
kiirtását ösztönözhetik. Foglalkozhat azzal, hogy a 
támogatott alternatív energiaforrás állami 
költségnöveléssel jár, ez adóemeléssel vagy 
költségvetési átcsoportosítással oldható meg. Írhat a 
gázcsapok idei elzárása kapcsán az Európai 
Unió/hazánk gázellátási problémáiról, a megoldási 
alternatívákról.  
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Az információk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A dolgozat készítője információit többféle 
szakterületről szerzi, ötvözi, például gazdaság, 
közgazdaság, környezetvédelem, ökológia, etika, 
nemzetközi politika. 
• Pontosan hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű lényegi kivonatolása, értő feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen 
használja, például energiaerdő, biodízel, ökológia, 
ökológiai lábnyom, széndioxid-kibocsátás, napenergia, 
termikus energia, fosszilis energia. 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában az energiákkal kapcsolatosan a 
lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. 
Megfogalmazza, hogy társadalmi igény van a föld 
eltartóképességének figyelembevételére, a fenntartható 
fejlődés feltételeinek biztosítására. A vizsgázó képes 
gazdasági, biológiai ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére az alternatív 
energiaforrások terjedése vonatkozásban. Kitér a 
veszélyekre, a költségvonzatokra, a hosszú távú 
hatásokra. 
• Képes következtetések levonására, a döntéshozók és 
az állampolgár felelősségének vázolására is a 
témájával kapcsolatban. Állításait példával támasztja 
alá, ami lehet médiából vett is, de jobb, ha saját 
gyűjtés, környezetének problémája. 
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A hipotézis vagy 
cél 
megfogalmazása 
és értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézisre építi, 
és ennek irányában végez vizsgálatot, kutatást, 
szakirodalmi tájékozódást. 
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási 
cél megvalósulásának értékelésére, a pro és kontra 
felhozott érvek értékelésére, a bemutatott eset 
elemzésére. 

2 
 
 
 

2 

 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, a vizsgázó képes világosan és 
szakszerűen kifejezni gondolatait. 

 
4 

 

Összesen: 50  



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

írásbeli vizsga 0911— projektmunka 22 / 26 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 az energiafajták lényegi 
vonásainak elméleti alapjait, az alternatív 
lehetőségek jellemzőinek bemutatását tűzte ki 
célul, pro és kontra érvek keresését is vállalta, 
és értékelte is a célkitűzés megvalósítását. 

 
 
2 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a társadalmi, környezetvédelmi, 
gazdasági, ökológiai okokat, erkölcsi 
megfontolásokat, amelyek az alternatív 
energiák alkalmazásához vezetnek. 
Ugyanakkor meglátja az ezzel járó pénzügyi 
nehézségeket, az előre nem számolt árdrágító 
vagy környezetpusztító következményeket. 

 
 
 
 
2 
 

 

A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A vizsgázó felkészülése során egyaránt 
elmélyedt az energiafajták jellemzőiben, és 
annak a technikai eszköznek a működési 
módjában, amelyet a projekt készítése során 
alkalmazott.  
A feldolgozott szakirodalom megjelenik 
írásában, továbbá az abból megismerteket 
megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában. Helyesen utal a 
forrásokra, korrektül idéz.  
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Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés 
olvasmányos, gördülékeny, tagolt, követhető. 
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásában 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját szellemi
alkotása. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek 
forrásait pontosan feltünteti. 
• A projektmunka önálló kutatási és/vagy művészi 
tevékenységet, esetleg eredményt tartalmaz. Az 
anyagban megjelenik az eredetiség. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is az 
alternatív energiák létéről, alkalmazásuk veszélyeiről, 
az általa használt eszköz műfaji jellemzőiről. 
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Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget is hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel az 
előírtaknak. 
• Képi és/vagy hangvilága jól szerkesztett, s ha van, 
szövege szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem 
tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 
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 Szakmailag 
meg-
alapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
alternatív energia témával vagy a választott eszköz 
adta lehetőségekkel.  

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel az adott témának, az 
alternatív felhasználás előnyeivel, szükségességével, 
jellemzőivel, sajátosságaival foglalkozik. Ugyanakkor 
veszélyeket, pénzügyi problémákat, társadalmi 
nehézségeket is meglát. Mondanivalójának 
bemutatására adekvát eszközt választott. 
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, 
jól súlypontoz. 
• A vizsgázó képes pénzügyi, ökológiai, 
környezetvédelmi, energetikai ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére az 
alternatív energiák témakörében. 
• A projektmunkában az alternatív energiaforrás 
használatának lényeges elemeit vizsgálja, 
társadalomismereti, etikai megközelítéseket alkalmaz, 
nem kémiai folyamatok bemutatására törekszik. 

2 
 
2 
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A projekt 
készítésének 
szakmai meg-
alapozása 
 
 
 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek a kész műben. A projekt 
készítése közben felmerülő etikai, jogi, 
kommunikációs helyzetet is értékelheti. 
• A választott audiovizuális eszközhöz kapcsolódó 
médiaismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy 
hanghatások, technikai eszközök, vágás, 
montázstechnika szakszerű alkalmazása) 
megfelelően alkalmazza. 
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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. A szervezésen alapuló projekt értékelése 
 

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

Szempontok        Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A 
dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, önálló 
produktuma, és mit végzett a többi résztvevő, 
társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés során 
szerzett egyéni tapasztalatokat, a felkészülés során 
elsajátított elméleti ismereteket, illetve a rendezvénynek 
az adott közösség számra való jelentőségét. 

 
 
 

4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 
oldal). A dolgozat tagolása arányos, áttekinthető, 
bekezdésekre osztott. A kifejtés mondatokból áll, a 
szöveg logikusan felépített, szabatosan, pontosan, 
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, illusztrációi 
ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait, saját jegyzeteket, 
irodalomjegyzéket, vázlatokat tartalmaz. 
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, 
meghatározza a szervezés során végzendő egyéni 
feladatokat, a szervezés célját, a lehetséges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére az egyén által választott szempont alapján. 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére, az alternatív 
energiaforrások szükségessége és alkalmazási 
következményeinek bemutatására. 
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő, ugyanakkor 
egyéni véleményt is tükröz. 
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A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• A dolgozat készítője információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi (ökológia, gazdaság, 
környezetvédelem, energetika, nemzetközi politika, EU.) 
Hivatkozásai, idézetei bizonyítják, hogy értő módon 
dolgozott fel 3-5 írásos művet. Képes egyedi 
sajátosságokból általánosítások levonására. 
• Rávilágít a szervezés személyi, mikrokörnyezeti és 
esetleg gazdasági feltételeire. Vizsgálja a rendezvény 
megtartásának jogi feltételeit is.  
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írásbeli vizsga 0911— projektmunka 26 / 26 2009. 

 
3. b) A lebonyolítás módjának értékelése  
 
Szempontok          Maximális 

pont 
Adott 
pont 

 
 
Önálló 
munkavégző- 
és 
kezdeményező-
képesség 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított 
idő a csatolt portfólióban dokumentált, az elvárhatónak 
megfelelő mennyiségű (30-35 óra). 

 
2 

 

 

• A tanuló motiváltsága, személyes bevonódása 
megjelenik; önmaga javasol, áll elő ötletekkel. 
• Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit 
végzett önállóan, irányítóként vagy munkatársként, 
megfigyelő vagy cselekvő résztvevőként. 
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A figyelem 
felkeltése  

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a 
figyelem felkeltése ötletes, akár többfajta 
információhordozót is használ. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani. 
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Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• Az alternatív energiaforrásokat bemutató rendezvény 
vagy az ahhoz kapcsolódó kiállítás, előadások, 
rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához 
szükséges időkeret megjelölése, az időpont 
megválasztása megfelelő. Az események időtartama 
arányos. A helyszín/helyszínek megválasztása 
megfelelő, a költségigények meghatározása megfelelő 
módon megtörtént. 
• A rábízott feladatot komolyan vette, a siker érdekében 
jól együttműködött másokkal, vagy az esemény, 
rendezvény, műsor szervezését a vizsgázó jól 
kontrollálta, irányította.  
• A rendezvény lebonyolítása után levonta a 
tanulságokat, és összefoglalta az eredményeket. 
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Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó 
képesség 

A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 
feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére; meg 
tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve adekvátan 
reagált a felvetésekre. 
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A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt) 
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