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MAGYARORSZÁG NÖVÉNY ÉS ÁLLATVILÁGA  

Értékelési útmutató 
 

1. feladat: Gyűjt őmunka, rajzos illusztráció 
legalább 10 féle állatról van megfelelő számú közmondás vagy szólás 1 
legalább 20 féle állatról van megfelelő számú közmondás vagy szólás 1 
legalább 5 illusztráció elkészült 1 
legalább 10 illusztráció elkészült 1 
készült 10 fénykép a munkafolyamatról (1 pont ha kevesebb) 2 
a beküldött kép felbontása megfelelő 1 
tipográfia, esztétikai megjelenés 3 
Összesen 10 
  

2. feladat: Füzet 
10-12 oldal 1 
a füzet oldalszáma osztható néggyel 1 
A5-ös méretű 1 
talpas (serif) betűtípus mindenhol pl. Times 1 
betűméret 11 pont címeknél nagyobb is lehet 1 
sortávolság mindenhol 1,5 sor 1 
a füzet ábécé rendben tartalmazza az állatokhoz kapcsolódó információkat 1 
az állatok bemutatása (magyar neve, latin neve, osztálya, faja, megjelenése, 
elterjedése, védett állat esetén eszmei értéke) 1 
legalább 5 féle állatnál jó a bemutatás 1 
legalább 10 féle állatnál jó a bemutatás 1 
legalább 15 féle állatnál jó a bemutatás 1 
minden állatnál (legalább 20 féle) jó a bemutatás 1 
az állatok között van olyan Magyarországon védett állat amelyiknek több faja létezik 1 
a füzet, a megfelelő állatnál, tartalmazza az 1. feladat során elkészített illusztrációkat 
is 1 
pdf vagy e-book formátum megvan 1 
a szövegszerkesztő formátumban nincs szóközökkel igazítás, enterrel 1 
a fotó a kinyomtatott füzetről megvan 1 
Összesen 17 
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3. feladat: Prezentáció 
prezentáció van 1 
8-10 dia (1 ha legalább 4, de 8-nál kevesebb) 2 
minden dián megjelenik az állatok magyar (1) és latin (1) neve 2 
saját képek és ábrák vannak felhasználva 1 
minden diához van rövid ismertetés (1 ha nincs mindenhol) 2 
az állat eszmei értéke mindenhol ki van emelve (1 ha nincs mindenhol) 2 
áttűnéssel jelennek meg (1 ha nem mindenhol) 2 
legalább három dián van animáció 1 
legalább egy diához tartozik hang vagy film 1 
a szövegek belebegve jelennek meg (1 ha nem minden esetben) 2 
a címsorok középre vannak igazítva 1 
a címsorok nagyobb betűmérettel vannak szedve 1 
a címsorok eltérő színnel vannak kiemelve 1 
tipográfia, esztétikai megjelenés 4 
Összesen: 23 

4. feladat: Infografika 
van infografika 1 
a kikericsről szól 1 
a kikerics ültetése be lett mutatva 1 
a kikerics gondozása be lett mutatva 1 
a felépítése logikus, jól követhető 1 
informatív, kreatív, esztétikai megjelenés 5 
Összesen: 10 
  

5. feladat: Bemutatkozás 
3-5 perc 1 
csapat név választásának bemutatása 1 
valamennyi csapattag be van mutatva (tagonként 1 pont) 3 
a bemutatkozás legalább 5 mondatból áll (tagonként 1 pont) 3 
a kedvenc természettudományos tárgy elhangzik (tagonként 1 pont) 3 
környezetvédelmi feladatvállalás (tagonként 1 pont) 3 
beavatkozás nélkül lehet lejátszani az anyagot 1 
helyes nyelvhasználat, átfogó értékelés 5 
Összesen: 20 


