I.

féléves osztályozóvizsga
Házi dolgozat készítés

A házi dolgozatok követelményei:
- készíts címlapot ( írd rá az neved, osztályod és a dolgozat címét, esetleg alcímét)
- a dolgozatot írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal,
másfeles sorközzel, sorkizárttal
- a témát fel kell dolgozni, kutatómunkát kell végezni az interneten és/vagy könyvekben(nem
arra vagyok kíváncsi hogyan tudsz másolni). A plágium nem elfogadható!
- a dolgozat terjedelme 3-4 A4-es oldal legyen
- a dolgozat végén szerepeljen összegzés, írd le a témával kapcsolatos saját véleményed is
- a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, cím,
kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában)
A házi dolgozatok témái:

9. osztály
- mozgókép és médiaismeret: A tömegkommunikáció/ A film története

11. osztály
- társadalomismeret: Diákjogok/ Emberképek
- etika: Társas kapcsolatok/ Erkölcsi értékek
- művészet: Az ókori görög és római művészet/ A reneszánsz

12. osztály
- filozófia: Platón filozófiája/ Szent Ágoston szabad akarat problematikája
- művészetek: Hagyományos és új médiaformák/ Filmes műfajok
- társadalomismeret: A választási rendszer / Magyarország Alaptörvénye
- életvitel és gyakorlat: A családi munkamegosztás/ Hivatali ügyintézés

- társadalomismeret fakultáció: A fogyasztók jogai , A büntetőjog című tételek kidolgozása 1
A4-es oldal terjedelemben

II. féléves osztályozóvizsga
Házi dolgozat készítés
A házi dolgozatok követelményei:
- készíts címlapot ( írd rá az neved, osztályod és a dolgozat címét, esetleg alcímét)
- a dolgozatot írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal,
másfeles sorközzel, sorkizárttal
- a témát fel kell dolgozni, kutatómunkát kell végezni az interneten és/vagy könyvekben(nem
arra vagyok kíváncsi hogyan tudsz másolni). A plágium nem elfogadható!
- a dolgozat terjedelme 3-4 oldal legyen
- a dolgozat végén szerepeljen összegzés, írd le a témával kapcsolatos saját véleményed is
- a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, cím,
kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában)

A házi dolgozatok témái:

9. osztály
- mozgókép és médiaismeret: A látványszervezés alapeszközei/Televíziós műsortípusok
11. osztály
- társadalomismeret: Deviáns viselkedésformák/Az életmód
- etika: A tudományos-technikai haladás etikai kérdései/Bioetika
- művészet: A reklámok (történetük, típusaik, példák)/Az infotainment

12. osztály
- filozófia: A racionalizmus és az empirizmus/A gondolkodás és a nyelv kapcsolata
- művészetek: Shakespeare: Rómeó és Júlia – filmadaptációk/A média társadalmi szerepe
- társadalomismeret: A világgazdasági globalizáció/Az Európai Unió
- életvitel és gyakorlat: Közlekedéskultúra/A munkaviszony jellemzése

- társadalomismeret fakultáció: Megtakarítás és hitelfelvétel, A nagyvilágvallások című
tételek kidolgozása 1 A4-es oldal terjedelemben

