
10. A 
 

Műszaki cikk áruismeret 

 Korszerű fényforrások bemutatása, értékelése környezetvédelmi szempontból 

 Saját mobiltelefon szolgáltatásainak, funkcióinak bemutatása 

A feladatok megoldása: 

 Készíts legalább kétoldalnyi (A4-es) kézzel írott szöveget, melyet egészíts ki ábrákkal 

vagy képekkel. 

 Készíthetsz egy minimum 5 diából álló prezentációt is. 

Beadási határidők:  

 I. félév: 2019. december közepe 

 II. félév: 2020. május közepe  

__________________________________________________________________________________ 

:          1. félév:  A Healthy Way of Life 

                                  2. félév:  Preparing for Life 

__________________________________________________________________________________ 

IRODALOM         (Bustya) 

1. Nagy felfedezések  -  útleíró regények 

2. Arany és Petőfi  barátsága  („humoros levelek”) 

__________________________________________________________________________________ 

MAGYAR  NYELV         (Bustya) 

1. hivatalos szövegműfajok  -  digitális forma 

2. érvelés  -  kiselőadás 

__________________________________________________________________________________ 

10.A osztály Élelmiszerek és vegyiáruk áruismerete  

1. félév: Végezzen kutatómunkát! Keressen hungarikumokat, legalább 5 darabot 

és készítsen belőle tablót! (Szabadon választható technikával!) 

Leadási határidő: 2019.12.09-12.13. között tanórán 

 

2. félév: Az első félévben felkutatott hungarikumok közül, válasszon ki egyet és 

készítsen egy fogalmazást! Mutassa be részletesen a választott hungarikumot! 

A fogalmazás terjedelme: Minimum egy  A4-es oldal. 

Leadási határidő: 2020.04.20-04.24. között tanórán 
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__________________________________________________________________________________ 

10. A osztály - Kereskedelmi gazdaságtan 

Projekt I.: 

 Készíts PPT formátumban bemutatót + előadást max. 5 percben. 

 Témakörök: 

- Beszerzés 

- ÁFA 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- szemléltető ábrák 

- vázlatosság 

- max. 10 dia 

- a témát mutatsd be élőszóban max. 5 percben 

Vázlat leadási határideje: 2019.11.30 

A PPT leadási határideje: 2020.01.06. 

 

Projekt II.: 

 Készíts PPT formátumban bemutatót + előadást 

 Témakörök: 

- HIFO 

- LIFO 

- Átlagkészlet elemzésének gyakorlati jelentősége 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- szemléltető ábrák 

- vázlatosság 

- max. 10 dia 

- a témát mutatsd be élőszóban max. 5 percben 

Vázlat leadási határideje: 2020.02.28. 

PPT leadási határideje: 2020.04.30. 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt feladat - 10/A Kereskedelmi ismeretek 

I. Félév 

Feladat: Jellemezd az általad legsűrűbben látogatott boltban vagy áruházban alkalmazott 

értékesítési módokat (önkiszolgáló, hagyományos, önkiválasztó, minta utáni).  

Írd le, hogy melyik számodra a legszimpatikusabb megoldás és miért?  

 

Leadás módja:  
Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortáv  

nyomtatva (min. 1 oldal) vagy e-mail-en eljuttatva  

 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 
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II. Félév 

 
Feladat: Mutasson be öt különböző gépet berendezést, melyek egy kereskedelmi 

vállalkozásnál segítek a dolgozók munkáját 

Terjedelem: 1 - 3 oldal 

Leadás módja:  
Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortáv  

nyomtatva (min. 1 oldal) vagy e-mail-en eljuttatva a következő címre:  

 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 
__________________________________________________________________________________ 

Projektfeladatok - 10/A  osztály; Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

I. Félév 

Feladat: egy megadott esettanulmány alapján elemzés. 

Leadási határidő: egyeztetés után 

II. Félév 

Feladat:  

o Egy általad választott magyar vállalkozás,vállalat bemutatása. (története, felépítése, 

termékei, szolgáltatásai) 

o Szerinted mi minden szükséges ahhoz, hogy egy kereskedelmi cég sikeres legyen?  
 

Leadás módja: kézzel írva, a tanár részére az órán személyesen leadva.  

Terjedelem: 2 oldal 

 

Leadási határidő: egyeztetés után 

 

Ne feledkezz meg a név és osztály feltüntetéséről! 

__________________________________________________________________________________ 

10.A. Kereskedelmi számítások 

1 db feladat és a hozzá tartozó  javítókulcs elkészítése a kihúzott  témakörből. Kerek mondatokkal 

megfogalmazva,  a feladat elkészítési ideje: max. 8 perc (ezeket a feladatokat kisorsolva januárban 

megírja az osztály) Határidő: 2019.12.13 

Word-be megszerkesztett projektfeladatok: 

elküldése a sinkovicz.melinda@kersuli.hu email címre a megadott határidőig 

__________________________________________________________________________________ 

 

mailto:sinkovicz.melinda@kersuli.hu
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10. A Üzletviteli gyakorlat tantárgy 

Tóth Anna 

2019-2020-as tanév I. félév 

Mutassa be az áruátvétel folyamatát! 

Készítsen legalább 10 diából álló prezentációt. 

Beadási határidő: 2019. december első hete, tanítási óra. 

( tothanna57@gmail.com) 

 

2019-2020-as tanév II. félév 

Készítsen 10 termékcímkét tartalmazó tablót vagy 

digitális prezentációt. Mutassa be a címkéken található 

jelöléseket! 

Beadási határidő: 2020. április utolsó hete, tanítási óra. 

( tothanna57@gmail.com) 
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