
11. A 
 

11.A Irodalom projektfeladatok 
 

I. félév 

Egy összehasonlító verselemzés elkészítése, ismeretlen szerző műveiből. 

II. félév 

Móricz Zsigmond egyik szabadon választott novellájának elemzése. 

__________________________________________________________________________________ 

11.A nyelvtan projektfeladatok 
 

I. félév 

Írj szónoki beszédet a megadott témában! (a témákat órán fogod megkapni, mindenki mást) 

II. félév 

Készíts érvelő fogalmazást a megadott témában! (a témát órán fogod megkapni, mindenki mást) 

__________________________________________________________________________________ 

Műszaki cikk áruismeret 

 Korszerű fényforrások bemutatása, értékelése környezetvédelmi szempontból 

 Korszerű konyhatechnikai kisgépek ajánlása az egészséges táplálkozás 

követelményeinek figyelembe vételével 

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  

__________________________________________________________________________________ 

Idegen nyelv:          1. félév:  Culture and Entertainment 

                                  2. félév:  Environmental Issues 

__________________________________________________________________________________ 



11. A 
 

11.A osztály 

Élelmiszerek és vegyiáruk áruismerete  

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

és készítsen belőle tablót! (Szabadon választható technikáva!) 

 

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 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt feladat  

11/A osztály 

Rajz (vizuális kultúra) 

I. Félév 

Feladat: „Élmények, szép könyvek felidézése” 

Mesék, versek, kitalált történetek, médiaszövegek valós vagy fantázia szereplőinek (pl. hősök, 

ártók, bajkeverők, segítők), természetes és épített környezetének (pl. erdők, ligetek, állatok, 

vizek, bódék, paloták, hidak, tornyok) illusztratív jellegű ábrázolása. 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

 

II. Félév 

Feladat: Valós és/vagy képzeletbeli utazás folyamatának, útvonalának és történéseinek képes, 

szöveges rögzítése (pl. útinapló, térkép, képregény, forgatókönyv, útifilm) meghatározott cél 

(szórakoztatás, ismeretterjesztés, útikalauz, tájékozódás, dokumentálás, elemzés, 

összehasonlítás) érdekében. 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

__________________________________________________________________________________ 
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Projekt feladat 

11/ A; Marketing 

I. Félév 

Feladat: egy szabadon választott vállalkozás SWOT analízise  

Formai követelmények:  

1) Címek:  

 Témaválasztás indoklása  

 Strengths - Erősségek  

 Weaknesses - Gyengeségek  

 Opportunities – Lehetőségek  

 Threats – Veszélyek  

 Személyes vélemény, javaslatok  

 

2) 1. oldalon első 3 téma, 2. oldalon utolsó 3 téma  

3) kézzel írott  

4) terjedelem: 2 oldal  

 

Leadási határidő: egyeztetés után 

 

II. Félév 

Feladat: készíts az általad választott téma alapján egy kérdőívet! 

Formai követelmények:  

1. Rövid bevezetés 

2. Kérdések száma 10-15 (témától függő) 

3.  Géppel vagy kézzel írott  

Leadási határidő: egyeztetés után 

Egy kérdőív eredményességéhez elengedhetetlen a precíz, átgondolt megszerkesztettség. 

Elsőként meg kell határozni, hogy mi a kérdőív célja, mi a vizsgálat tárgya és kik a kutatás 

alanyai. Egy jó kérdőív megfelelően felépítve eléri, hogy a válaszadóban bizalmat ébresszen 

és őszintén válaszoljon a kérdésekre. A kérdőív elején ismertetni kell, hogy kb. mennyi időt 

vesz igénybe a kitöltés. 

Helyes szerkezet: bevezető kérdések, fontos információkra való rákérdezés, levezető kérdések 

(ezek lehetnek egyszerűbb nyitott kérdések). Kérdések, állítások megfogalmazásánál 

törekedni kell az egyszerűségre, könnyen értelmezhetőségre, egyértelműségre. 



11. A 
 

 

Projekt feladatok 

11/ A 

Eladástan és Eladási gyakorlat 

 

I. Félév 

Feladat: A szakmai gyakorlat helyszínéül szolgáló bolt elemzése eladóval szemben 

támasztott követelmények tükrében. Kizárólag az eladók külső megjelenésének elemzése az 

órán leírt szempontok alapján.  

Leadás módja:  

Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortáv  

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

esetleg kézzel írva (min. 2 oldal) – órán személyesen átadva.  

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

 

 

 

II. Félév 

 

Feladat: Készíts listát a testkultúra helyes és megfelelő alkalmazására a következő esetekben: 

állásinterjú, üzleti megbeszélés, randevú.  

A lista elkészítésénél vedd figyelembe az alábbi szempontokat: 

o test ápoltsága 

o mimika 

o szemhasználat 

o gesztusok 

o vokális kommunikáció (pl. hanglejtés, hanghordozás, hangsúly, hangnem) 

o testtartás 

o térközszabályozás (az emberek milyen közel mehetnek egymáshoz) 

o test külső jelei (tetoválás, test ékszer) 

 

Leadás módja:  

Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 sortáv  

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

esetleg kézzel írva (min. 2 oldal) – órán személyesen átadva.  

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

 

__________________________________________________________________________________ 
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11.A Kereskedelmi gazdaságtan- Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat 

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 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. A Kereskedelmi gyakorlat II. 

Tóth Anna 

 

2019-2020-as tanév I. félév 

 

Készítsen egy gondolattérképet legalább A3-as méretű 

kartonra a pénztárgép kezelésének szabályairól. 

Beadási határidő: 2019. december 15-ig tanítási órán. 

 

2019-2020-as tanév II. félév 

 

Készítsen bizonylati albumot az áruforgalom 

bizonylataiból. 

Beadási határidő: 2020. április 30-ig tanítási órán. 

__________________________________________________________________________________ 
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