
A közismereti „UNICUM” projekt értékelési szempontrendszere 

 

A projekt célja:  Felkészítés az érettségi vizsgára közismereti és ágazati tantárgyakból 

egyaránt. 

Ki értékel? 

1. Tanuló értékeli önmagát, a projektben nyújtott teljesítménye alapján 

2. A tanuló értékeli a csoport munkáját 

3. Tanár értékeli a csoport munkáját 

4. Tanár értékeli a diák munkáját a projektben nyújtott teljesítménye alapján 

(Megjegyzés: az 1. és 2. pont kérdőív kitöltésével történik, melyek a portfólióban is helyet 

kapnak, valamint a diákok szóban is értékelik a munkájukat.) 

A diákok teljesítményének értékelése tantárgyanként történik.  

Minden projektben tanított tantárgyból a diákok negyedéves érdemjegyet kapnak. 

 

A projektben tanított tantárgyak: 

 

Magyar nyelv: Mikó Ivett 
Magyar irodalom: Gálik Zsófia és Vitószki Judit 
Történelem: Szalay Mónika 
Angol nyelv: Kajos Rebeka 
Matematika: Lázár Zsigmond 
Testnevelés: Pakucs-Gaál Eta 
Informatika: Szekeres József 
Informatika ágazat: Szekeres József 
Rajz és vizuális kultúra (művészeti ágazat): Balda Gabriella 
Turisztika: Csikós Ildikó 
 

 

FONTOS! 

A tantárgyi értékelésnél a tanuló önmagához mérten nyújtott teljesítményét próbáljuk 

értékelni, különös tekintettel a diák erősségeire koncentrálva. 

 



Követelmény a projektben nyújtott teljesítménye alapján értékelhető 

diákok számára: 

Érdemjegyek: 

A projekt lezárta után a projektben tanító kollégák egy közös osztályozó értekezleten 

egyenként értékelik a diákok teljesítményét. 

Itt születnek meg a negyedéves tantárgyi érdemjegyek. 

 

Értékelési szempontok tantárgyanként: 

Történelem: 

órai munka 
feladatlap  
produktum kivitelezésében való részvétel 
 

Magyar nyelv: 

órai munka 
3 szövegértési lap kitöltése 
 
Magyar irodalom: 

órai munka 
szóbeli prezentáció (a projekt végén elkészített produktum szóbeli bemutatása) 
 
Matek: 

Feladatlap 

Informatika: 

1. Két prezentáció készítése. Az egyik szabad prezentáció, a megadott témák alapján 
(művelődéstörténeti korszakok: ókor, középkor, reneszánsz, barokk), a másik kötött, a 
feladat pontjai alapján kell elkészíteni.   
a. Fogalmak, amit ismerni kell: 

PowerPoint: Dia, szövegdoboz, animáció, áttűnés. 
Prezi.com: szöveg, kép, videó beszúrása, útvonal hozzáadása, prezi megosztása 
b.  

A felkészülésben segítség lehet az alábbi tananyag: 
http://178.48.18.177:555/tanext/ moodle/mod/scorm/view.php?id= 116   

2. Mindenkinek két LearnigApps.org felületen elkészített, a tanult művelődéstörténeti 
korokhoz kapcsolódó feladatsor elkészítése 



3. Maps.google.com oldalon egy saját térképet kell létrehozni, és azon a tanult 
művelődési korokhoz tartozó épületek egyikéről ismertetőt kell írni 

4. 2 módosított kép készítése GIMP-ben, munka a rétegekkel, csoportképből személy 
eltüntetése, illetve egy adott fotóra egy személy beillesztése 

 

Rajz vizuális kultúra: 

 

gyűjtőmunka alapján vázlatkészítés, papírkollázs készítése, képi komponálás szabályainak 
ismerete,kompozíció arányainak megfigyelése,fény-árnyék viszonyok megjelenítése, 
perspektíva helyes alkalmazása, digitális átírása előző szempontok alapján mindennek. 
 

 

Angol nyelv: 

 

Órai munka, youtube videó fordítása (közös munka során), szódolgozat, prezentáció angolul 
valamelyik tárgyalt történelmi korral kapcsolatban. 
 

Turisztika: 

 

Belvárosi séta forgatókönyvének elkészítése, a megadott művelődéstörténeti korszakokra 
vonatkozó látnivalók és nevezetességek feltűntetésével 
 
 

Azoknak akik a projekt során nem teljesítették az elvárt 

követelményeket a következő témákból kell felkészülni: 

Magyar irodalom:  Feladatlap kitöltése és szóbeli vizsga 

1. Műfajok, műnemek (epika, líra, dráma) 
2. Művelődéstörténeti korszak: 
ókor: Biblia mint irodalmi mű  
középkor: Tk. 144-145.old./lovagi irodalom: 160.old / Trisztán és Izolda: 161. old.  
reneszánsz és reformáció: 207-209.old./ Balassi Bálint szerelmi költészete: 212-216.old/angol 
reneszánsz és Shakespeare: 225-226.old./Rómeó és Júlia: 229-236. old.  
barokk: 248-251.old./Zrínyi és a Szigeti veszedelem: 253-259.old. 
 
Tankönyv: Mohácsy: Színes Irodalom. 9. osztály 
 

Magyar nyelv:  

Szövegértési feladatlap kitöltése 



Történelem: Feladatlap kitöltése és szóbeli vizsga 

* Írásbeli: Szent László és Könyves Kálmán törvényei - Száray: Történelem II. 10.osztály 81.-
87.o  
* Felelet: II. András, Aranybulla és a Tatárjárás témakörében - Száray: Történelem II. 
10.osztály -87.-93.oldal  
* Egyetemes történelem (Nyugat Európa) dolgozat - fogalmak, események: Száray: tört. I. 
osztály 20-40. old (első fejezet)  
* minimum követelmény: Honfoglalás, Szent István, Egyetemes történelem Nyugat Európa 
Angol: Szóbeli vizsga 

Család, lakóhely bemutatása 
prezentáció angolul valamelyik tárgyalt történelmi korral kapcsolatban, kép alapján 
(képleírás) 
 
/történelmi kor: ókor, középkor, reneszánsz, barokk/ 

 

Testnevelés: 

Dolgozat írása sport témakörben (pl. Olimpia története) 
Egyéni sportteljesítmények értékelése 
 

Informatika: 

5. Két prezentáció készítése. Az egyik szabad prezentáció, a megadott témák alapján 
(művelődéstörténeti korszakok: ókor, középkor, reneszánsz, barokk), a másik kötött, a 
feladat pontjai alapján kell elkészíteni.   
a. Fogalmak, amit ismerni kell: 

PowerPoint: Dia, szövegdoboz, animáció, áttűnés. 
Prezi.com: szöveg, kép, videó beszúrása, útvonal hozzáadása, prezi megosztása 
b.  

A felkészülésben segítség lehet az alábbi tananyag: 
http://178.48.18.177:555/tanext/ moodle/mod/scorm/view.php?id= 116   

6. Mindenkinek két LearnigApps.org felületen elkészített, a tanult művelődéstörténeti 
korokhoz kapcsolódó feladatsor elkészítése 

7. Maps.google.com oldalon egy saját térképet kell létrehozni, és azon a tanult 
művelődési korokhoz tartozó épületek egyikéről ismertetőt kell írni 

8. 2 módosított kép készítése GIMP-ben, munka a rétegekkel, csoportképből személy 
eltüntetése, illetve egy adott fotóra egy személy beillesztése 

A vizsgahéten az elkészült feladatok ellenőrzése, illetve pótlása történik 

Rajz és vizuális kultúra: 

Megadott művelődéstörténeti korok (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) képzőművészetének 
átfogó bemutatása 
Turisztika:  beadandó írásbeli feladat 

Belvárosi séta forgatókönyvének elkészítése, a megadott művelődéstörténeti korszakokra 
vonatkozó látnivalók és nevezetességek feltűntetésével 
 


