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KOMA     (Bustya) 

1. SZTEREOTÍPIÁK, ELŐÍTÉLETEK  (GYŰJTŐMUNKA) 

2. NEMZETKÖZI PROTOKOLL 

__________________________________________________________________________________ 

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:  Shopping in Hungary 

2.    félév: Working in a Shop 

__________________________________________________________________________________ 

2/10 E osztály 

Élelmiszerek és vegyiáruk áruismerete  

1. félév: Végezzen kutatómunkát! Keressen a korszerű táplálkozásnak megfelelő 

élelmiszereket édesítőszerek témakörben. Készítsen tablót szabadon választható 

technikával! 

 

Leadási határidő: 2019.12.09-12.13. között tanórán 

 

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

készítsen egy fogalmazást! Mutassa be részletesen a választott terméket! 

A fogalmazás terjedelme: Minimum egy  A4-es oldal. 

 

Leadási határidő: 2020.04.20-04.24. között tanórán 

__________________________________________________________________________________ 



2/10. E 
 

2/10 E Eladástan  

Projekt feladat: 

 

I. félév: 1 fiktív vállalkozást alapul véve, ahol Ön, mint tulajdonos van 

jelen, 10 diából álló diasoron tervezze meg: 

- Milyen követelményeknek kell megfelelnie a dolgozóknak, 

munkaruházat, illem és etikai elvárások 

- Mi módon tud egy szabadon választott termék esetében érvelni, 

ajánlani, meggyőzni 

 

II. félév: A tanultak és a gyakorlati munkahelyi tapasztalatok alapján 

készítsen el egy etikai kódexet egy az Ön által elképzelt 

vállalkozásra kidolgozva. Leadás: PPT formában 
__________________________________________________________________________________ 

2/10 E. 

Kereskedelmi ismeretek 

Projekt I.: 

 Készíts PPT formátumban bemutatót + előadást max. 5 percben. 

 Témakörök: 

- Áruforgalmi folyamatok 

- Leltár 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- szemléltető ábrák 

- vázlatosság 

- max. 10 dia 

- a témát mutasd 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 max. 5 percben. 

 Témakörök: 

- Az e kereskedelem 

- A kiskereskedelemben alkalmazott értékesítési módok 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- szemléltető ábrák 

- vázlatosság 

- max. 10 dia 

- a témát mutasd be élőszóban max. 5 percben 

Vázlat leadási határideje: 2020.02.28. 

A PPT leadási határideje: 2020.04.30. 


