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Gazdasági ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

A projektmunka értékelése
Az elkészült projektmunka értékelés központilag készült javítási-értékelési útmutató alapján,
az alábbiak figyelembevételével történik.
A vizsga értékelésének fontos szempontja, hogy a javító tanárnak (szaktanárnak) bírálnia
kell egyrészt a produktum elkészítésének folyamatát (15 pont), másrészt pedig az elkészített
terméket (25 pont) is.
Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók esetében az elkészült projektmunkát
a központilag kijelölt javító tanár értékeli. Az elkészítés folyamatáért járó 15 pont megítélése a konzulens szöveges értékelése és a munkanapló figyelembevételével történik.
A projektmunka megvédése a szóbeli érettségi egyik részeleme.
A projektkészítés folyamata (15 pont), értékelési szempontok:
• Határidők betartása. (2)
• A vizsgaleírásban megadott terjedem. (2)
• Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel. (2)
• Munkanapló vezetése, a munkavégzés során szerzett tapasztalatok rögzítése. (6)
• Forrásmunkák ötvözése a saját kutatás eredményeivel. (3)
Az elkészült projektmunka tartalma (25 pont), értékelési szempontok:
• A cím és tartalom összhangja. (1)
• A hangsúlyos részek kiemelése. (2)
• A fejezetek egymáshoz viszonyított aránya. (3)
• Tartalomjegyzék, oldalszámozás, helyesírás. (1)
• Formai követelmények betartása. (1)
• Stílus. (2)
• Szaknyelv alkalmazása. (4)
• A tanult elemek összekapcsolása a gyakorlati tapasztalatokkal. (2)
• Ábrák, grafikonok, képek, mellékletek megfelelő alkalmazása. (2)
• Általános tájékozottság a kiválasztott témában.(3)
• Források pontos feltüntetése. (1)
• Logikai összefüggés az egyes fejezetek között. (1)
• Kritikai észrevételek javaslatok megfogalmazása. (2)
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A projektmunka védésének értékelése
A projektmunka védésének értékelésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni és
a 40 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, ez alapján kell felosztani.
A maximális részpontszámok alszempontok szerinti további bontásáról a vizsgáztató tanár
dönt. Az alábbiakban erre vonatkozó javaslatot olvashat.
A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
• A tétel pontos értelmezése, vizsgázó a kijelölt témáról beszél (2)
• A vizsgázó felelete lényegre törő (nem vész el a részletekben) (3)
• A vizsgázó a tételhez tartozó, minden lényeges elemet kiemel (3)
• A vizsgázó pontosan ismeri projektmunkáját (4)

(12 pont)

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítése

(6 pont)

•
•

A nyelvi előadásmód igényessége (3)
A felelet szerkezete felismerhető, logikus (3)

A szaknyelv alkalmazása
•

(6 pont)

A tudománynak megfelelő terminológia pontos használata (megfelelő fogalmak
ismerete) (6)

Tájékozottság elméleti és gyakorlati kérdésekről
• A tanult elemek összekapcsolása a gyakorlati tapasztalatokkal (4)
• Ábrák, grafikonok megfelelő alkalmazása (2)
• Általános tájékozottság a kihúzott témában (2)
• Tartalmi gazdagság (2)

(10 pont)

A témakörben fontos tényezők feltárása, a téma problémaközpontú bemutatása, önálló
véleményalkotás
(6 pont)
•
•

Kiegészítő szakmai kérdések problémacentrikus megválaszolása (4)
Önálló véleményalkotás (2)
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maximális
elért
pontszám pontszám
Projektkészítés folyamata
Tartalom

15
25

AZ ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ PONTSZÁMA

40

javító tanár
Dátum: …………………………………..

__________________________________________________________________________

elért
programba
pontszám
bevitt
egész
egész
számra
pontszám
kerekítve
Projektkészítés folyamata
Tartalom

javító tanár

jegyző

Dátum: …………………………………..
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