
1/9.E 
 
Idegen nyelv:          1. félév:  Me and my Family 

                                  2. félév:  My Favourite Shop 

__________________________________________________________________________________ 

KOMA     (Bustya) 

1. Kommunikáció és udvariasság 

2. Kommunikáció  - személyiség  -  analízis  (filmrészlet alapján) 

__________________________________________________________________________________ 

1/9E 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 

__________________________________________________________________________________ 

1/9 E osztály 

Kereskedelmi ismeretek 

 

1. félév: Mutassa be az áruátvételt egy tetszőleges terméken keresztül. 

Bármilyen technikát választhat! (pl.: ppt, fogalmazás, tablókészítés…..) 

 

Leadási határidő: 2019.12.09-12.13. között tanórán 

 

2. félév: Önnek mit jelent a „jó minőség”? Válasszon ki egy árut és annak segítségével 

fejtse ki egy fogalmazásban. A fogalmazás terjedelme: Minimum egy A4-es oldal. 

 

Leadási határidő: 2020.04.20-04.24. között tanórán 

__________________________________________________________________________________ 



1/9.E 
 

1/9E osztály 

Eladástan 

1. félév: Mire kell figyelnie egy eladónak, ha a külső megjelenéséről van szó? 

Keressen kulcsszavakat és készítsen belőle szófelhőt! (Szabadon választható 

technikával!) 

 

Leadási határidő: 2019.12.09-12.13. között tanórán 

 

2. félév: Válasszon ki egy vevőtípust! Keressen kulcsszavakat, melyek az adott 

vevőtípusra jellemzők és készítsen a szavakból szófelhőt! (Szabadon választható 

technikával!) 

 

Leadási határidő: 2020.04.20-04.24. között tanórán 

__________________________________________________________________________________ 

Projektfeladatok 

1/9 E osztály 

Eladási gyakorlat 

I. Félév 

Feladat: Jó eladóval szemben támasztott követelmények 

Terjedelme: minimum 2 A4-es oldal 

Leadási határidő: egyeztetés után 

 

II. Félév 

Feladat: Saját példán keresztül bemutatni a vásárlási szokásokat, a tanultak alapján. 

Terjedelme: 1 A4-es oldal 

Leadási határidő: egyeztetés után  

__________________________________________________________________________________ 

Projektfeladatok 

1/9 E osztály; Pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

I. Félév 

Feladat: Egy megadott esettanulmány alapján feladat kitöltés. 

Leadási határidő: egyeztetés után 



1/9.E 
 

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! 

__________________________________________________________________________________ 

1/9. E Kereskedelmi gyakorlat 

Sinkovicz Melinda, Tóth Anna 

 

2019-2020-as tanév I. félév 

Áruképek, árucímkék gyűjtése, a feliratok értelmezése. A képeket 

kartonra kell felragasztani és magyarázatot fűzni a jelölésekhez (ppt. 

esetén is kell a magyarázat, legalább 10 kép) 

Beadási határidő: 2019. december 15. tanítási óra 

(ppt. esetén tothanna57@gmail.com email címre) 

 

2019-2020-as tanév II. félév 

Egy tetszés szerint kiválasztott árucsoport bemutatása a bolti 

áruforgalmi folyamaton keresztül. Elektronikus forma esetén Word 

dokumentum készítése, vagy kézzel írt dolgozat legalább 2 oldal. 

Beadási határidő: 2020. április 15. tanítási óra 

(Word dokumentum esetén tothanna57@gmail.com) 
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