
9. A 
 

9.A Irodalom projektfeladatok 
 

I. félév 

A görög és római mitológia továbbélése napjainkban! Készíts prezentációt, hol találkozhatsz ma 

mitológiai szereplőkkel, milyen formában és mennyire jelentősek ezek manapság? 

 

II. félév 

Egy szabadon választott novella elemzése Bocaccio: Dekameron c. művéből.  

 

__________________________________________________________________________________ 

9.A nyelvtan projektfeladatok 
 

I. félév 

Figyeld meg egy napodat, és gyűjtsd össze, milyen non-verbális jeleket használtak ismerőseid, 

családtagjaid a kommunikációjuk során, valamint írd le, ezekkel mit fejeztek ki! 

II. félév 

Gyűjtsd össze a kapott szó jelentéseit a lehető legtöbb szótárból! (a szavakat tanórán fogod 

megkapni) 

__________________________________________________________________________________ 

9.A leveleze s projektfeladatok 
I. félév 

Készíts prezentációt a kedvenc témádról! 

II. félév 

Szervezz meg egy csapatépítő osztályprogramot a csapattársaddal (2 fős csapatokban fogtok 

dolgozni). Az egyikőtök árajánlatkérő levelet kell írjon, a másik pedig erre kell válaszoljon. A 

prezentáció tartalmazza az árajánlatot is.  

__________________________________________________________________________________ 

Idegen nyelv:          1. félév:  Me and my Family 

                                  2. félév: My Daily Routine 

__________________________________________________________________________________ 



9. A 
 

9.A osztály 

Vizuális kúltúra (rajz) 

 

1. félév: Tervezzen és készítsen karácsonyi képeslapot! 

Szabadon választható technikával! A6-os méretben készítse el munkáját! 

 

Leadási határidő: 2019.12.09-12.13. között tanórán 

 

2. félév: Készítsen egy Mandalát! Szabadon választható technikával! A4-os méretben 

készítse el munkáját! 

 

Leadási határidő: 2020.04.20-04.24. között tanórán 

__________________________________________________________________________________ 

9. A osztály 

Kereskedelmi gyakorlat 

Projekt I.: 

 Készíts A/2-es méretben tablót a viszonyszámok és azok alkalmazásából, vagy a 

Kereskedelem története címmel! 

- Készíts vázlatot nov. 30-ig 

- A vázlat alapján készítsd el a tablót! 

Kritériumok:  

- saját ötlet 

- jó láthatóság 

- áttekinthetőség 

- esztétikum 

- tényszerűség 

A tabló leadásának határideje: 2020.01.06. 

Projekt II.: 

Készíts tablót A/2-es méretben a Termékek árának kialakításának folyamatából, illetve 

Az árajánlatok elbírálásának témaköréből! 

Kritériumok:  

- saját ötlet 

- jó láthatóság 

- áttekinthetőség 

- esztétikum 

- tényszerűség 

A tabló leadásának határideje: 2020.04.30. 

A vázlat leadásának határideje: 2020.02.28. 

 

__________________________________________________________________________________ 



9. A 
 

9.A osztály 

Kereskedelmi ismeretek 

 

Projekt I,: 

 Készíts A/2-es méretben tablót 

 Választható címek: 

- Kereskedelem fejlődése 

- Áruforgalmi folyamatok 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- jó láthatóság 

- áttekinthetőség 

- esztétikum 

- tényszerűség 

Projekt II.: 

 Készíts A/2-es méretben tablót 

 Témakörök: 

- Tárolási rendszerek 

- Az áruk eladótéri elhelyezésének módjai 

- Kiskereskedelmi értékesítési módok 

Kritériumok: 

- saját ötlet 

- jó láthatóság 

- áttekinthetőség 

- esztétikum 

- tényszerűség 

 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt feladat: Bútor és lakástextil áruismeret  9A 

 

1. félév: 

- leadási határidő: 2019. december 5. (csütörtök) 

- feladat: Jellemezzen egy szabadon választott bútorstílust. 

- terjedelme: 1 A4-es oldal  

 

2. félév: 

- leadási határidő: 2019. április 23. (csütörtök) 

- feladat: Saját elképzelése szerint rendezzen be egy szobát szekrény-, ülő-, és 

kiegészítő bútorokkal. Térjen ki a bútorok fajtáira, kivitelükre, alapanyagukra, 

valamint előnyükre-hátrányukra. 

- terjedelme:  minimum 2 A4-es oldal 


