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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 2 / 30 2010. 

 
Projekttémák       

 
 

1. Az integrált oktatás       5. oldal 
• Ismertesse azokat a társadalmi, pedagógiai okokat, amelyek az integrált oktatás 
bevezetését indokolják! 
• Végezzen felmérést lakóhelyén az integrált oktatás helyzetéről, az ezzel kapcsolatos 
véleményekről! 
 
 
2. A devizahitel        12. oldal 
• Statisztikai adatok alapján mutassa be és elemezze a devizahitellel lakást vásárlók 
terheinek alakulását az elmúlt néhány évben! 
• Foglalja össze, hogy milyen egyéni és társadalmi veszélyeket rejt magában a túlzott 
mértékű eladósodás devizában! 
 
 
3. Egészségnap        21. oldal 
• Mutassa be egy egészségnap célkitűzéseit, annak indokoltságát! 
• Vegyen részt aktívan egy egészségnap szervezésében! 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 3 / 30 2010. 

 
Az elkészült projektmunka értékelése 

 
A projektkészítés folyamatának értékelését minden műfajcsoportban az alábbiak szerint 
végezzük! 
 
I. A projektkészítés folyamatának értékelése (Maximálisan 30 pont adható.) 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

A vizsgázó önálló
részvétele a
projekt 
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 
információk 
kezelése, 
probléma-
felismerés,  
probléma-
megoldó-
képesség, 
széleskörű 
alkalmazási 
ismeretek 

• A munkanapló folyamatos vezetése. 
• Portfóliójában bemutatja a készítés folyamatához 
kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezetét, a dol-
gozat készítése közben keletkezett produktumot. 
• Írásban megfogalmazta hipotézisét 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 
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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  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 4 / 30 2010. 

II. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 
(Maximálisan 50 pont adható.) 
 
1. 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) 
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:  
 
 

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  

 
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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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 5 / 30 2010. 

 
1. projekttéma: Az integrált oktatás 

 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A vizsgázó az érettségi dolgozatot maga írta, az 
saját, egyedi szellemi terméke. A másoktól átvett 
gondolatokat, szövegeket jól elkülönítette saját 
gondolataitól, azok szerzőjét, eredetét pontosan 
feltüntette. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamű terjedelme az előírásoknak 
megfelelő. 
• A dolgozat megjelenése, formája esztétikus, az 
érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron 
íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Az írásmű tagolása megfelelő, arányos. 
• A dolgozat nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. Szövege logikusan 
felépített, szabatosan, pontosan, igényesen megfo-
galmazott. Gondolatait mondatokban fejti ki. 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
integrált oktatás témájával, nem általános, hanem 
a konkrét dolgozathoz kötődik. 

2  

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

• A munka tartalma megfelel az integrált 
oktatással kapcsolatos téma pedagógiai, társa-
dalmi bemutatásának, a vizsgázó lakóhelyéhez, 
saját tapasztalataihoz kapcsolódó konkrét 
megállapításokat is tartalmaz. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási 
jellegű tevékenységet, mely lehet nemzetközi 
kitekintés, összehasonlító elemzés, interjú, fel-
mérés, adatgyűjtés, mások által végzett vizsgá-
latok helyi adaptációja stb. Például interjút készít 
integrált oktatást megvalósító iskolák vezetőivel, 
pedagógusaival, tanulóival, illetve kérdőíves 
felmérést végez lakóhelyén az integrált oktatással 
kapcsolatos véleményekről, előítéletekről. 

4 
 
 
 
 
4 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 6 / 30 2010. 

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

• Az integrált oktatás témájához kapcsolódó 
elméleti ismereteket helyesen alkalmazza. 
Felkészült az oktatás céljából, az alkalmazott 
módszereiből, az állami támogatás céljának 
elméleti hátteréből, megfogalmazódnak a témához 
kapcsolódó alapvető szakirodalmi ismeretek.  
• A dolgozat készítője információit többféle 
szakterületről szerzi, ötvözi, például jog, 
pedagógia, pszichológia, szociológia, 
szociálpszichológia. 
• Pontosan hivatkozik az integrált oktatással 
foglalkozó 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, sztereo-
típia, faji előítélet. 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• Elemezheti a különböző típusú pedagógiai célú 
integrációk jellemzőit, az etnikai, kisebbségi 
csoportokhoz tartozók, illetve a fogyatékkal élők 
helyzetét az oktatás szempontjából.  
• Foglalkozhat az előítéletek kialakulásának 
okaival, a sztereotípiák szerepével, az ellenük való 
küzdelem nehézségeivel, a pedagógusok 
attitűdjeivel, hozzáállásával, a szándékok és a 
megvalósulás módja közti kapcsolattal.  

2 
 
 
 
2 

 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogalmazá
sa és 
értékelése 

• A projekt a vizsgázó által megfogalmazott célra 
épül, és/vagy az előzetes hipotézisének felel meg, 
alkalmas a megadott téma vizsgálatára. 
• A vizsgázó dolgozatában értékeli a hipotézis 
és/vagy a cél megvalósulását is. 

2 
 
 
2 

 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyag a vizsgázónak az integrált oktatás 
társadalmi céljának, a megvalósulás módjának, a 
kisebbségekre és a többségi társadalom tagjaira  
gyakorolt hatásaival kapcsolatban kialakított saját 
véleményét is tartalmazza, a vizsgadolgozatban 
megjelenik az eredetiség, az egyéni hang. 

4 

 

Összesen
 

50  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 7 / 30 2010. 

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 integrált oktatás 
társadalmi szükségességének elméleti 
alapjait, módszertana, illetve megvalósu-
lása helyi 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 integrált oktatás bevezetéséhez 
vezettek. Kapcsolatot talál az előítéletesség 
és az integráció elutasítása vagy a helyi 
tapasztalatok, kudarcok, sikerek és az 
alkalmazott pedagógiai módszerek között.  
Lényeges dolgokról ír. 

 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

• A vizsgázó felkészülése során egyaránt 
foglalkozott az integrált oktatás 
pedagógiájával és annak a technikai 
eszköznek a működési módjával, 
amelyet a projekt készítése során 
alkalmazott.  

• A feldolgozott szakirodalom 
megjelenik írásában, továbbá az abból 
szerzett ismerteket megfelelően 
alkalmazza hipotézisének felállításában 
és igazolásában vagy cáfolásában. 
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 
feldolgozásá-
ban 

• 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 ered-
ményt. Az anyagban megjelenik az eredetiség, 
az egyéni hang, képes érzelmi hatások, gon-
dolatok felkeltésére. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is 
az integrált oktatás helyzetéről, nehézségeiről, 
veszélyeiről, eredményeiről, a felmerülő 
előítéletességről. 

2 
 
 
6 
 
 
 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmé-
nyek, 
megszerkesz- 
tettség, 
nyelvhelyes- 
ség 

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

4 
 
 
2 
 
2 

 

 Szakmailag 
megalapo-
zott cím- 
adás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van az 
integrált oktatással vagy a választott eszköz adta 
lehetőségekkel. Fiatalok, kisebbséghez tartozók 
vagy fogyatékkal élők rétegnyelvét is 
használhatja annak érdekében, hogy a cím 
figyelemfelkeltő, ötletes legyen. 

2  

 
A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a témának, az 
érintettek vagy a pedagógusok véleményét is 
tükrözi, az integráció társadalmi sajátosságaival 
foglalkozik. Mondanivalójának bemutatására 
adekvát eszközt választott. 

2  
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcso-
latok 
felisme-
rése, az 
informá-
ciók 
komplex 
kezelése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli 
ki, jól súlypontoz. 
• A vizsgázó képes társadalmi, családi, nevelési, 
esetleg emberjogi, gazdasági vagy pszichológiai 
ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felis-
merésére az integráció témakörében. 
• A projektmunkában az integrált oktatás 
társadalmi célját, a megvalósulás nehézségeit, a 
vele szemben érzékelhető társadalmi ellenállás 
okait, lényeges elemeit vizsgálja, középpontba 
kerül az érintettek helyzetének bemutatása.  

2 
 
2 
 
 
 
4 
 

 

 
A projekt 
készíté-
sének 
szakmai 
megalapo-
zása 

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

4 
 
 
 
4 
 

 

Összesen 40  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 10 / 30 2010. 

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 dolgozat bizonyítottan a vizsgázó 
munkája. Egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezési folyamatban mi az érettségiző saját, 
önálló teljesítménye. Az írásos anyag tükrözi a 
szervezés során szerzett egyéni tapasztalatait is. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• A szervezésen alapuló projekthez készített 
írásos anyag az előírásoknak megfelelő (3-5 oldal) 
terjedelmű, formájú, tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. 
Nyelvi szempontból pontosan, igényesen megfo-
galmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, mar-
gót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, 
egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 
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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához 
igazodik, meghatározza az integrált oktatással 
kapcsolatos rendezvény szervezése során végzen-
dő egyéni feladatokat, a szervezés célját, a lehet-
séges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, 
az érettségiző által végzett tevékenység hatékony-
ságának értékelésére az egyén által választott 
szempontok alapján. 

4 
 
 
 
 
2 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok és 
összefüggések felismerésére a rendezvény szer-
vezése során, például látja a résztvevők száma és a 
megfelelő tájékoztatás közötti kapcsolatot.  
• A vizsgázó írásos anyagában jól megfoghatóak 
a lényegi elemek, azok kiemelt szerepet kaptak. 

2 
 
 
 
2 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapo-
zása 

• A dolgozat készítője információit többféle 
műveltségi területről (például pedagógiai, 
társadalmi, emberjogi, szociálpszichológiai) 
szerzi, ötvözi. Hivatkozásai, idézetei 
bizonyítják, hogy értő módon dolgozott fel 3-5 
írásos művet. Képes egyedi sajátosságokból 
általánosítások levonására. 

• Rávilágít a szervezés személyi, mikro-
környezeti és esetleg gazdasági feltételeire. Ismeri 
a szervezésre vonatkozó jogi szabályokat is. 

4 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 11 / 30 2010. 

3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok, kompetenciák  Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és kezdemé-
nyezőképes-
ség 

A vizsgázó dokumentáltan a szabályoknak megfelelő 
mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) fordított a 
rendezvény szervezésére, lebonyolítására 

2 
 

 

A vizsgázó a feladat megoldása során megfelelően 
motivált volt, önálló ötletekkel, javaslatokkal, kezde-
ményezésekkel vett részt a szervezésben. A meghí-
vottak kiválasztásának szempontját ismertette. A szer-
vezésben játszott szerepe megállapítható (például
elkülöníthető, hogy mely tevékenységekben vett részt 
önállóan, irányítóként, munkatársként vagy esetleg 
csak résztvevőként). 

4  

A figyelem 
felkeltése és 
az 
érdeklődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetése során a vizsgázó 
többféle információhordozót is használt, a figyelem 
felkeltését ötletesen oldotta meg, esetleg megfogható a 
személyes meggyőzésre tett erőfeszítése is. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes volt a 
megfelelő tájékoztatásra. Kapcsolatteremtési képes-
sége a pedagógusokkal és a közönséggel a vizsga-
feladatnak megfelelt, számára idegen környezetben is 
jól kommunikált. 

2 
 
 
 
 
2 

 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• Az érettségiző megfelelően választotta ki a helyszínt 
és az időpontokat, a szervezési munkához kapcsolódó 
időkereteket megjelölte, az események időtartama 
arányos. A költségigényeket reálisan határozta meg. 
• A vizsgázó ismeri a rendezvény megvalósításában 
részt vevő pedagógusok jellemzőit vagy a kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, és tisztában van azok 
működési sajátosságaival. 
• A rendezvény irányítását kézben tartotta, annak 
értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. 

2 
 
 
 
2 
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Helyzetfel-
ismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• A vizsgázó a rendezvény szervezését és megtartását 
gátló, zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, 
tartalékhelyszín, áramhiány, rendzavarás stb.) tervet 
készített, felkészült valamelyik résztvevő meg-
betegedésére.  
• A váratlanul felmerülő problémák, helyzetek, a 
program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére a 
vizsgázó jól felkészült, azok megoldására képes volt. 
A segítők és a résztvevők ötleteire, a felmerült 
problémákra megfelelően reagált. 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 12 / 30 2010. 

2. projekttéma: A devizahitel 
 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A vizsgázó az érettségi dolgozatot maga írta, az 
saját, egyedi szellemi terméke. A másoktól átvett 
gondolatokat, szövegeket jól elkülönítette saját 
gondolataitól, azok szerzőjét, eredetét pontosan 
feltüntette. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamű terjedelme az előírásoknak 
megfelelő. 
• A dolgozat megjelenése, formája esztétikus, az 
érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron 
íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Az írásmű tagolása megfelelő, arányos. 
• A dolgozat nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. Szövege logikusan fel-
épített, szabatosan, pontosan, igényesen megfo-
galmazott. Gondolatait mondatokban fejti ki. 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
6 
 

 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A cím ötletes, figyelemfelkeltő, a tartalommal 
összhangban van, a devizahitelek változó terheire 
és az azzal együtt jelentkező problémákra 
irányítja a figyelmet. 

2  

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

• A dolgozat a devizaalapú lakáshitelesek terhei 
változásának egyéni és társadalmi kérdéseit állítja 
a középpontba. Tartalma megfelel a választott 
témának. 
• A projektmunka önálló kutatási tevékenységet 
(például interjúkészítés, kérdőívkészítés esetében), 
esetleg eredményt is tartalmaz. (Például interjút 
készít banki szakemberekkel, gazdaságkutatókkal, 
devizahitelt felvett emberekkel. Elvégezheti sta-
tisztikai adatok elemzését is.) 

4 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 13 / 30 2010. 

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

• Az írásos produktumhoz kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően alkalmazza. A vizsgázó 
ismeri a forint- és a devizaalapú hitelek legfon-
tosabb jellemzőit és ezek hatásait a hitelek 
költségeire. 
• Információit többféle műveltségi területről 
szerzi (például gazdasági ismeretek, szociológia, 
földrajz, történelem). Képes az eltérő forrásból 
származó információk ötvözésére (például az 
árfolyam- és kamatlábváltozásokat a környe-
zetében élő devizahitelt felvettek problémáinak 
összekapcsolására). 
• Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra. Elvárható legalább 3-5 rövidebb 
terjedelmű mű, cikk olvasása (például a HVG 
vagy más lapok, akár napilapok gazdasági 
rovatainak cikkei, internetes hírportálok, KSH-
adatok stb.). 
• Ηelyesen használja a témához tartozó 
szaknyelv alapfogalmait, például thm. (teljes 
hiteldíjmutató), hitelbírálati díj, kamatláb,  
jegybanki alapkamat, törlesztőrészlet és árfolyam 
(erős és gyenge forint), gazdasági válság 
(recesszió) stb. 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket 
hangsúlyozza, megfelelő súlypontokat képez, 
megtalálja a legfontosabb csomópontokat. (Bemu-
tathatja a magas hazai kamatlábak devizahitelek 
felvételét ösztönző szerepét, a forint gyengülése 
és a gazdasági válság hatását a törlesztőrészletek 
növekedésére, a kamatlábak szerepét.) 
• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére (például felismerheti 
a forintárfolyam gyengülésének káros hatásait a 
devizahitelek törlesztőrészleteire vagy azt, hogy a 
magasabb hazai kamatlábak következtében nő a 
devizahitelt igénylők aránya). Képes követ-
keztetések levonására (például tudja, hogy a 
kamatláb változása minden hitel költségeire kihat, 
míg az árfolyamváltozások csak a devizahitelekre 
vannak hatással).  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 14 / 30 2010. 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• Az elkészült projekt a hipotézisre (kérdőív, 
interjú esetében) vagy a célra épül, alkalmas a 
megadott téma vizsgálatára. (Hipotézis lehet 
például az, hogy a devizahitelek mennyiségének 
változása és a hazai jegybanki alapkamat között 
fordított arányosság van, vagy az, hogy 
elsősorban azok a devizahitelesek kerültek nehéz 
helyzetbe, akik erős forintárfolyam mellett vettek 
fel külföldi fizetőeszközben kölcsönt, esetleg az, 
hogy a probléma fokozottan érinti az alacsonyabb 
jövedelmű hitelfelvevőket.) 
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megva-
lósulásának értékelésére. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, a szerző saját véleményét is tar-
talmazza (például megfogalmazhat javaslatokat a 
problémák elkerülésére vagy a hitelek kivál-
tására). 

4 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 15 / 30 2010. 

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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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

Az írásos anyag a kitűzött célhoz igazodik, sor kerül 
a cél megvalósulásának értékelésére is. (Lehet cél a 
devizahitelesek terheinek változásait bemutatni, 
vagy a bankok és a hitelfelvevők álláspontjának 
kölcsönös megismertetése, szakemberek javasla-
tainak megismerése, több javaslat összevetése stb.) 

 
 
2 

 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes a lényegi elemek, ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére. (Például 
felismerheti a forint árfolyamgyengülésének káros 
hatásait a devizahitelek törlesztőrészleteire és/vagy 
azt, hogy a magasabb hazai kamatlábak következ-
tében nő a devizahitelt igénylők aránya, és/vagy 
tisztában lehet a gazdasági következményeivel.) 

 
 
 
2 

 
 
 
 

A projekt-
munka elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia mind a produktum 
megvalósításához szükséges technikai eszközök 
hatásmechanizmusát, mind a választott műfaj 
sajátosságainak ismeretét, mind pedig a témához 
kapcsolódó elméleti ismeretek meglétét tükrözi.  
(Utalhat a forintárfolyam és a devizahitelek 
változásának összefüggéseire.) 

• 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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2 

 
 
 
 
 
 

Megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

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

2  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 16 / 30 2010. 

2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

 
 
Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásá-
ban 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A 
mástól átvett multimédiás anyagrészek forrásait 
pontosan feltünteti. 
•  A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, esetleg ered-
ményt, az anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang. Például felkereshet az 
árfolyamváltozás miatt megnövekedett törlesz-
tőrészletek következtében nehéz helyzetbe 
került devizahitelt felvett embereket, vagy 
utalhat a devizahiteleknek az ország fizetési 
mérlegére gyakorolt hatására is. 
•  Jól megállapítható a szerző saját véleménye, 
például a devizahiteleseknek nyújtott állami 
támogatásokkal kapcsolatban. 

2 
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Formai és 
terjedelmi 
követelmé-
nyek, 
megszerkesz- 
tettség, 
nyelvhelyes- 
ség 

• A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához 
méltó, esztétikai minőséget hordoz. 
•  Az audiovizuális produktum terjedelme 
megfelel az előírtaknak. 
•  Képi és auditív világa jól szerkesztett, ha 
van, szövege szabatosan, pontosan, megfo-
galmazott, sem súlyos nyelvi, sem nyelvhelyes-
ségi hibát nem tartalmaz. 
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 Szakmailag 
megalapo-
zott cím- 
adás 

A cím ötletes, figyelemfelkeltő, a tartalommal 
összhangban van, a devizahitelek változó 
terheire és az azzal együtt jelentkező 
problémákra irányítja a figyelmet. 

2  

 
A feladat 
megértése 

A dolgozat a devizaalapú lakáshitelesek 
terheinek változását, annak egyéni és társadalmi 
kérdéseit állítja a középpontba. Tartalma 
megfelel a választott témának. Betartja a 
választott műfaj sajátosságait, követelményeit. 

2  
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsola-
tok 
felismeré-
se, az 
informá-
ciók 
komplex 
kezelése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli 
ki, jól súlypontoz. 
•  Megjelennek ok-okozati kapcsolatok, össze-
függések (például felismerheti a forint árfo-
lyamgyengülésének káros hatásait a devizahi-
telek törlesztőrészleteire vagy azt, hogy a 
magasabb hazai kamatlábak következtében nő a 
devizahitelt igénylők aránya). 
• Tárgyát vagy témáját több szempontból 
vizsgálja, ábrázolja (például bemutathatja a 
hitelfelvevők vagy a pénzintézetek szempontjait, 
esetleg a gazdaságpolitika nézőpontját is).  

2 
 
2 
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A projekt 
készítésé-
nek 
szakmai 
megalapo-
zása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek a kész műben.  
•  Megfelelően alkalmazza szakmai ismereteit, 
a különböző technikai eszközök hatás-
mechanizmusát (pl.: képnyelv, hanghatások, 
technikai eszközök, vágás). 

4 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 18 / 30 2010. 

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 dolgozat bizonyítottan a vizsgázó 
munkája. Egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezési folyamatban mi az érettségiző saját, 
önálló teljesítménye. Az írásos anyag tükrözi a 
szervezés során szerzett egyéni tapasztalatait is. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• A szervezésen alapuló projekthez készített 
írásos anyag az előírásoknak megfelelő (3-5 oldal) 
terjedelmű és formájú, tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. 
Nyelvi szempontból pontosan, igényesen megfo-
galmazott. 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, illuszt-
rációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 
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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• Az írásos anyag a rendezvényszervezés 
céljához igazodik, meghatározza a szervezés során 
végzendő egyéni feladatokat. (Például a vizsgázó 
eldönti, kiket hív meg a programra, és meg-
határozza a vita(sorozat) témáját: milyen gondokat 
okoz a devizahitelek törlesztőrészleteinek 
változása, hogyan lehet ezt megelőzni, illetve 
hogyan lehet védekezni ezek ellen.) 
•  Sorra kerül a cél megvalósulásának vizsgálata, 
az érettségiző által végzett tevékenység 
hatékonyságának értékelése is. 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 19 / 30 2010. 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére. (Például képes a 
tartalmi elemeket megfelelően csoportosítani; meg 
tudja tervezni a vita menetét és a várható 
reagálásokat, látja a résztvevők száma és a 
megfelelő tájékoztatás közötti kapcsolatot.) 
• A tanuló a lényegi elemek hangsúlyozására 
törekedik. (Ügyel arra, hogy a rendezvény a 
kijelölt téma körül folyjon. Kérdéseivel, mode-
rálásával a devizahitelesek terheinek változásaira 
vagy a devizahitelek egyénekre, a pénzintézetekre, 
illetve az államháztartásra gyakorolt hatására 
irányítja a figyelmet.) A vizsgázó írásos anya-
gában jól megfoghatóak a lényegi elemek, azok 
kiemelt szerepet kaptak. 

2 
 
 
 
 
 
2 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapo-
zása 

• Az elkészített bibliográfia a szükséges elméleti 
ismeretek megalapozottságát tükrözi, a szerve-
zéshez tartozó marketing- és PR-tevékenység 
elméleti ismeretei megjelennek az írott anyagban, 
azokat megfelelően alkalmazza. (A vizsgázó 
rendelkezik a szükséges szociológiai, pszicho-
lógiai, szociálpszichológiai, jogi és gazdasági 
ismeretekkel.) 
•  A vizsgázó rávilágít a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeire is. 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 20 / 30 2010. 

3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok, kompetenciák  Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és kezdemé-
nyező-
képesség 

A vizsgázó dokumentáltan a szabályoknak megfelelő 
mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) fordított a 
rendezvény szervezésére, lebonyolítására. 

2 
 

 

A vizsgázó a feladat megoldása során megfelelően 
motivált volt, önálló ötletekkel, javaslatokkal, vett
részt a szervezésben. A szervezésben játszott szerepe 
megállapítható (például elkülöníthető, mely tevékeny-
ségekben vett részt önállóan, irányítóként, munka-
társként vagy esetleg csak résztvevőként). 

4  

A figyelem 
felkeltése és 
az érdek-
lődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetése során többféle informá-
cióhordozót is használt, a figyelem felkeltését ötle-
tesen oldotta meg, esetleg megfogható a személyes 
meggyőzésre tett erőfeszítése is. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes volt a 
megfelelő tájékoztatásra. Kapcsolatteremtési képes-
sége a közönséggel a vizsgafeladatnak megfelelt, 
számára idegen környezetben is jól kommunikált. 

2 
 
 
 
 
2 

 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A célhoz kapcsolódó időkeret megjelölése, az 
időpont megválasztása megfelelő volt. Az események 
időtartama arányos volt. (Pl.: vitasorozat vagy fórum 
esetében ügyelt az időbeosztásra. Tájékoztató előadás 
esetén is pontosan megtervezte és betartatta az idő-
kereteket.) A helyszín megválasztása megfelelő volt, 
megtörtént a költségigények meghatározása is. 
•  A vizsgázó képes volt az eltérő forrásokból szár-
mazó információk ötvözésére. (Pl.: ismerte a meghí-
vott szakemberek és a közönség állásfoglalását a té-
mával kapcsolatban; össze tudta hangolni a diáktársak 
és a meghívott vendégek reagálásait a devizahitelek 
kérdéseivel kapcsolatban.) Az események menetét a 
vizsgázó irányította, a rendezvény során összefogta.  
• A rendezvény után a megfelelő visszacsatolás és 
értékelés megtörtént. 
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Helyzetfel-
ismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• A vizsgázó a rendezvény szervezését és megtartását 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalék-
helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.) tervet készített. 
• A váratlanul felmerülő problémák, a program kap-
csán keletkező feszültségek kezelésére a vizsgázó jól 
felkészült, azok megoldására képes volt. A segítők és 
résztvevők ötleteire, a felmerült problémákra 
megfelelően reagált. 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 21 / 30 2010. 

3. projekttéma: Egészségnap 
 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A vizsgázó az érettségi dolgozatot maga írta, az 
saját szellemi terméke. A másoktól átvett gondo-
latokat, szövegeket jól elkülönítette saját gondo-
lataitól, azok szerzőjét, eredetét pontosan fel-
tüntette. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgaműt terjedelme az előírásoknak 
megfelelő. 
• A dolgozat megjelenése, formája esztétikus, az 
érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron 
íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Az írásmű tagolása megfelelő, arányos. 
• A dolgozat nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. Szövege logikusan fel-
épített, szabatosan, pontosan, igényesen megfo-
galmazott. Gondolatait mondatokban fejti ki. 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A cím ötletes, figyelemfelkeltő, a tartalommal 
összhangban van, az egészségnap szükséges-
ségére, az életmóddal, helytelen táplálkozással 
stb. együtt jelentkező problémákra irányítja a 
figyelmet. 

2  

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

• A dolgozat tartalma megfelel a választott 
témának, iskolai, közösségi vagy településszintű 
egészségmegőrzést segítő program bemutatását 
vállalja, nem általában beszél egészségről, beteg-
ségről, életmódról. 
• A projektmunka önálló kutatási tevékenységet 
(például interjúkészítés, kérdőívkészítés esetében), 
esetleg eredményt is tartalmaz. Felmérheti a részt-
vevők véleményét, a szervezők szándékait, a foly-
tatás lehetőségét, vagy magán az egészségnapon 
végezhet egészségügyi állapotfelmérést. 

4 
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A projekt 
elméleti 
megalapozása, 
az infor-
mációk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• Az írásos produktumhoz kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően alkalmazza. A vizsgázó 
ismeri az egészséges életmód legfontosabb 
jellemzőit, a közösségi programok, a reklámok  
hatásait a megfelelő életmód kialakítására, a 
gyermekkorban elsajátított értékek rögzülésére, a 
sport szerepére stb.  
• Információit többféle műveltségi területről 
szerzi (például egészségügy, táplálkozás-
tudomány, sport, gazdasági ismeretek, szoci-
ológia, média). Képes az eltérő forrásból szár-
mazó információk ötvözésére (például orvosok, 
edzők, táplálékkiegészítőket forgalmazók, 
médiából származó hírek). 
• Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra. Elvárható legalább 3-5 rövidebb 
terjedelmű mű, cikk olvasása (például Házipatika, 
femina típusú internetes portálok, KSH-adatok, 
wellness és életmód témájú szakfolyóiratok cikkei 
stb.). 
• Ηelyesen használja a témához tartozó 
szaknyelv alapfogalmait, például étrend, fittnes, 
wellness, szív- és érrendszeri megbetegedések, 
megelőzés, szűrővizsgálat, kondíció, testtömeg-
index, Szívünk Napja, rizikó faktor. 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket 
hangsúlyozza, megfelelő súlypontokat képez, 
megtalálja a legfontosabb csomópontokat. Ismeri 
az egészségnap célját, célközönségét, az alkal-
mazott programok hatékonyságát, hosszú távú 
hatásokat mérlegelhet. 
• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére. (Például felismer-
heti, hogy a gyorséttermek, a mozgásszegény 
életmód hatására nő a túlsúlyosak aránya, ami 
növeli az infarktus és más betegségek lehetőségét, 
kiemelheti a megelőzés szerepét, felismerheti, 
hogy az egészséges életmóddal kapcsolatban új 
üzletág alakult ki, ami növeli a társadalmi 
egyenlőtlenség lehetőségét.) Képes következ-
tetések levonására (például tudja, hogy a család és 
az iskola mellett mekkora a szerepe és felelőssége 
a médiának és a szakembereknek). 
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A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• Az elkészült projekt a hipotézisre (kérdőív, 
interjú esetében) vagy a célra épül, alkalmas a 
megadott téma vizsgálatára. Például vizsgálhatja, 
hogy ki miért vesz részt egy egészségnapon, vagy 
felmérheti, mekkora a részvételi hajlandóság egy 
későbbi rendezvényen, vagy milyen típusú 
reklámok bizonyulnak eredményesnek, vagy hogy 
a fiataloknak is vannak egészségügyi problémái). 
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósu-
lásának értékelésére. 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, a szerző saját véleményét is 
tartalmazza (például megfogalmazhat javaslatokat 
az egészséges életmód népszerűsítésére, az 
életmódból, táplálkozásból eredő problémák 
elkerülésére, a sportolási lehetőségek állami 
támogatására stb.). 

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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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

Az írásos anyag a kitűzött célhoz igazodik, sor kerül 
a cél megvalósulásának értékelésére is. Például az 
egészségnap hivatalos célja és a résztvevők erről 
alkotott véleményének összevetése; amennyiben az 
audiovizuális anyag reklám vagy promóciós célokat 
szolgál, annak fogadtatását, eredményességét is 
követi. 

 
 
2 

 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes a lényegi elemek, ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére. (Például 
felismerheti az Egészségnap korábbi 
hagyományainak fontosságát, a benne lévő 
programok érdekessége, a hírverés módja és a 
résztvevők köre közti kapcsolatot.) 

 
 
 
2 

 
 
 
 

 
 
A projekt-
munka elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia mind a produktum 
megvalósításához szükséges technikai eszközök 
hatásmechanizmusát, mind a választott műfaj 
sajátosságainak ismeretét, mind pedig a témához 
kapcsolódó elméleti ismeretek meglétét tükrözi. 
(Például ismerheti a lakosság egészségi állapotával 
kapcsolatos vizsgálatokat, országos 
rendezvényeket.)  
• 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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Megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem 
tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 25 / 30 2010. 

2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

 
 
Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásá-
ban 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A 
mástól átvett multimédiás anyagrészek forrásait 
pontosan feltünteti. 
•  A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, esetleg ered-
ményt, az anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang. Például dokumentálhatja az 
egészségnap előkészületeit, magát a programot, 
vagy az előkészületeket reklámanyag készíté-
sével segítheti.  
•  Jól megállapítható a szerző saját véleménye, 
például az adott egészségnap vagy sportnap 
fontosságával, eredményességével kapcsolatban.

2 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmé-
nyek, 
megszerkesz. 
tettség, 
nyelvhelyes. 
ség 

• A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához 
méltó, esztétikai minőséget hordoz. 
•  Az audiovizuális produktum terjedelme 
megfelel az előírtaknak. 
• Képi és auditív világa jól szerkesztett, ha van, 
szövege szabatosan, pontosan, megfogalmazott, 
sem súlyos nyelvi, sem nyelvhelyességi hibát 
nem tartalmaz. 

4 
 
2 
 
2 

 

 Szakmailag 
megalapo-
zott cím- 
adás 

A cím ötletes, az egészségnap céljával, 
programjával összhangban van. Figyelem-
felkeltő, különösen, ha mozgósító hatásúnak 
szánt alkotásról van szó.  

2  

 
A feladat 
megértése 

A mű az egészséges életmód egyéni és társa-
dalmi kérdéseit állítja a középpontba, de mindig 
magára az egészségnapra fókuszálva. Tartalma 
megfelel az egészségnapi programok témáinak, 
céljainak. Betartja a választott műfaj sajátos-
ságait, követelményeit. 

2  
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcso-
latok 
felisme-
rése, az 
informá-
ciók 
komplex 
kezelése 

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli 
ki, jól súlypontoz. 
•  Megjelennek ok-okozati kapcsolatok, össze-
függések (pl.: felismerheti az életkori 
sajátosságokat, a társadalmi státus és a wellness-
központokhoz való viszonyulás közti kapcso-
latot, az oktatás, a sport fontosságát.) 
• Tárgyát vagy témáját több szempontból 
vizsgálja, ábrázolja (pl.: bemutathatja a részt-
vevők és a szervezők szempontjait, az orvosok, 
edzők, dietetikusok nézőpontját is, reklám-
lehetőségeket).  

2 
 
2 
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A projekt 
készíté-
sének 
szakmai 
megalapo-
zása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek a kész műben. (Például a 
vágási technika, a kameraállás jól érzékelteti a 
vizsgázó által közvetített gondolatokat, érzé-
seket a fogyókúra szükségességéről, nehézsége-
iről, vagy kontrapontozhat betegeket és sporto-
lókat, tükrözheti az egészségnapon résztvevők 
emócióit.) 
•  Megfelelően alkalmazza szakmai ismereteit 
és a különböző technikai eszközök hatás-
mechanizmusát (pl.: képnyelv, hanghatások, 
technikai eszközök, vágás). 
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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 dolgozat bizonyítottan a vizsgázó 
munkája. Egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezési folyamatban mi az érettségiző saját, 
önálló teljesítménye. Az írásos anyag tükrözi a 
szervezés során szerzett egyéni tapasztalatait is. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• A szervezésen alapuló projekthez készített 
írásos anyag az előírásoknak megfelelő (3-5 oldal) 
terjedelmű és formájú, tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. 
Nyelvi szempontból 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 áttekint-
hetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi 
ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 
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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• Az írásos anyag az egészségnapi rendez-
vényszervezés céljához igazodik, meghatározza a 
szervezés során végzendő egyéni feladatokat. 
(Például a vizsgázó eldönti, kiket és milyen 
eszközökkel hív meg a programra,  felépíti az 
egészségnap programját, összeállítja a nap haté-
konyságát mérő kérdőívet.) 
•  Sorra kerül a cél megvalósulásának vizsgálata, 
az érettségiző által végzett tevékenység 
hatékonyságának értékelése is. 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére. (Például látja a részt-
vevők száma és a megfelelő tájékoztatás közötti 
kapcsolatot, felismeri az egyes programok 
érdekessége, színvonala és a részvételi hajlan-
dóság összefüggéseit, mérlegelheti a rendelkezésre 
álló anyagi eszközök és a kívánt cél viszonyát.) 
• A tanuló a lényegi elemek hangsúlyozására 
törekedik.  
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 28 / 30 2010. 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapo-
zása 

• Az elkészített bibliográfia az egészséges életmód 
terjesztéséhez szükséges elméleti ismeretek 
megalapozottságát tükrözi. A szervezéshez tartozó 
marketing- és PR-tevékenység elméleti ismeretei 
megjelennek az írott anyagban, azokat megfe-
lelően alkalmazza. (A vizsgázó rendelkezik a 
szükséges szociológiai, pszichológiai, szociál-
pszichológiai, jogi és gazdasági ismeretekkel.) 
•  A vizsgázó rávilágít a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeire is. 
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írásbeli vizsga 1011— projektmunka 29 / 30 2010. 

 
3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok, kompetenciák  Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző 
és kezdemé-
nyező-
képesség 

A vizsgázó dokumentáltan a szabályoknak megfelelő 
mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) fordított a 
rendezvény szervezésére, lebonyolítására 

2 
 

 

A vizsgázó a feladat megoldása során megfelelően 
motivált volt, önálló ötletekkel, javaslatokkal vett részt 
a szervezésben. A szervezésben játszott szerepe 
megállapítható, elkülöníthető, mely tevékenységekben 
vett részt önállóan, irányítóként, munkatársként vagy 
esetleg csak résztvevőként.  Van benne közösségi 
kezdeményezőképesség. 

4  

A figyelem 
felkeltése és 
az érdek-
lődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetése során a vizsgázó 
többféle információhordozót is használt, a figyelem 
felkeltését ötletesen oldotta meg, esetleg megfogható 
az egészségnapon való részvétel érdekében a 
személyes meggyőzésre tett erőfeszítése is. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes volt a 
megfelelő tájékoztatásra. Kapcsolatteremtési képes-
sége a többi szervezővel, a program résztvevőivel a 
vizsgafeladatnak megfelelt, a számára idegen 
környezetben is jól kommunikált. 
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Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A célhoz kapcsolódó időkeret megjelölése, az 
időpont megválasztása megfelelő volt. Az egész-
ségnapi események időtartama arányos volt.  A hely-
szín megválasztása is a várható résztvevők számának 
megfelelő volt, alkalmas volt a programpontok 
lebonyolítására, megtörtént a költségigények 
meghatározása is. 
•  A vizsgázó képes volt az eltérő forrásokból 
származó információk ötvözésére. (Például ismerte a 
meghívott szakemberek és a részt vevő közönség 
állásfoglalását, vélekedését az egészséges életmód 
valamely jellemzőjével kapcsolatban; össze tudta 
hangolni az orvosok, dietetikusok véleményét és az 
esetleg meghívott táplálékkiegészítőket, vitaminokat 
forgalmazók állításait.  
• Az egészségnap menetét a vizsgázó irányította, a 
rendezvényt összefogta. A rendezvény után volt 
megfelelő visszacsatolás és megtörtént annak az 
értékelése. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 



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

írásbeli vizsga 1011— projektmunka 30 / 30 2010. 

Helyzetfel-
ismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• A vizsgázó a rendezvény szervezését és megtartását 
gátló, zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, 
tartalékhelyszín, áramhiány, valamely program-
szervező váratlan távolmaradása stb.) tervet készített, 
felkészült különböző számú résztvevő fogadására.  
• A váratlanul felmerülő problémák, helyzetek, a 
program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére a 
vizsgázó jól felkészült, azok megoldására képes volt. 
A szakemberek, a segítők és résztvevők ötleteire, a 
felmerült problémákra megfelelően reagált. 
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