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2019 - GÁBOR DÉNES (1900-1979)
Értékelési útmutató
1. feladat: KERESÉS
Kulcsszavas keresővel, téma megjelölése 4 db téma magyar (4 pont) és 4 db téma
angol (4 pont) weboldalak linkjei és a letöltés dátuma (2 pont)

10 pont

Tematikus keresővel, téma megjelölése 4 db téma magyar (4 pont) és 4 db téma
angol (4 pont) weboldalak linkjei és a letöltés dátuma (2 pont)

10 pont

Összesen:

20 pont
2. feladat: DOKUMENTUMSZERKESZTÉS

A lecke 2 oldalas, A4-es méretű dokumentum

2 pont

Logikus felépítés, tartalom
Világos, pontos, a korosztálynak megfelelő érthető fogalmazás
Nincsenek hosszú, bonyolult mondatok

5 pont

A lecke végén összefoglaló kérdések találhatók (legalább 3db)
A kérdések tartalmát értékeljük.

3 pont

Képek szemléltetésre (legalább 2 db), formázása

3 pont

Talpas betűtípus, a törzsszöveg mérete 12 pt-os

2 pont

A lecke címe és az alcímek más betűtípussal jelennek meg
A cím legnagyobb

2 pont

A sorköz szimpla

1 pont

Bekezdések közötti távolságokat térközzel oldotta meg

1 pont

A dokumentum törzsszövegének bekezdései sorkizárt igazításúak

1 pont

A fontosabb dolgokat ki vannak emelve

2 pont

Szegélyezett és/vagy mintázott szövegdobozban a meghatározások, fontos
információk, érdekességek kiemelve (legalább 2 db)

3 pont

Képek és szöveg aránya és viszonya

2 pont

Felsorolás (legalább 1 db)

1 pont

Az oldalak alján, az élőlábban oldalszám (36. és 37. oldal)

3 pont

Tankönyv neve, fejezet címe az élőfejben

2 pont

Fájl szövegszerkesztő formátumában és lapozható e-book formában mentve

2 pont

Esztétikai megjelenés, helyesírás

5 pont

Összesen:

40 pont
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3. feladat PREZENTÁCIÓ
A prezentáció 10 diából áll

1 pont

A diák felépítése vázlatszerű, képekkel gazdagítva, szemléltető (tartalma és
formátuma, helyesírás)
Az utolsó két dia tartalma kiegészítő tananyag jellegű (tartalma és formátuma)

10 x 3 pont
2 x 3 pont

Áttűnést a diák között

1 pont

A magyarázatot segítő animáció van

2 pont

Összesen:

40 pont
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