
12. A 
 

12.A tö rté nélém pröjéktféladatök 
 

I. félév 

Nézz meg egy történelmi filmet az ’50-es évek Magyarországáról és írj ajánlót róla.  

II. félév 

Egy teljes érettségi feladatsor megoldása.  

__________________________________________________________________________________ 

Műszaki cikk áruismeret 

 A korszerű szórakoztató elektronikai termékek bemutatása, elhelyezése a lakásban 

 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. április közepe  

__________________________________________________________________________________ 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

 Árubemutató összeállítása tipikusan magyar alkoholos termékekből (legalább 5 

termék) 

 Árubemutató összeállítása a legújabb, illetve a legkorszerűbb kozmetikai 

készítményekből (legalább 5 termék) 

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. április közepe  



12. A 
 

IRODALOM        (Bustya) 

1. AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI   (elemzés  -  egyéni választás alapján) 

2. ÉRETTSÉGI  ! 

__________________________________________________________________________________ 

MAGYAR NYELV          (Bustya) 

1. NYELVMŰVELÉS  -  gyűjtőmunka 

2. ÉRETTSÉGI  !   

__________________________________________________________________________________ 

Projekt feladat 

12/A; Marketing 

I. Félév 

 
Feladat: Egy létező vagy kitalált termék értékesítési politikájának kidolgozása  
 

1. Termék kitalálása / kiválasztása (létező termék esetén) és annak bemutatása  

2. Célcsoport meghatározása (Demográfiai, társadalmi – gazdasági ismérvek alapján)  

3. Termékéletgörbe figyelembe vételével az elosztási politika kidolgozása  

4. Ki kell térni a : 

 - az értékesítési csatorna szereplőire  

- a disztribúció feladataira (logisztikai funkció, tranzakciós funkció, értékesítést elősegítő 

funkció)  

- az értékesítési út hosszának bemutatására  

- az értékesítési út szélességének meghatározására  

- az értékesítés módjára  

 

A feladat megoldása Otthon történik ppt. elkészítésével. 

Határidő: egyeztetés után 

 

II. Félév 

Feladat: Keresd és mutasd be legalább öt vállalat társadalmi felelősségvállalási 

tevékenységeit! 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Leadási határidő: a megbeszéltek szerint. 

__________________________________________________________________________________ 
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Projekt feladatok 

12 /A 

Eladástan és Eladástan gyakorlat 

 

I. Félév 

Feladat: „Viselkedéskultúra az üzleti életben” címmel házi dolgozat elkészítése 

Tartalom: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, az öltözködés illemszabályai az üzleti 

világban, az üzleti tárgyalás alapszabályai, telefonálás illemszabályai, egy ország vagy régió 

sajátosságainak bemutatása 

Terjedelem: 2 - 4 oldal 

 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

 

12.A Kereskedelmi gazdaságtan 

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

