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Életvitel és gyakorlat 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

12. évfolyam 

Házi dolgozat készítés 

 

A házi dolgozatok témái: 

 

A családi munkamegosztás/ Hivatali ügyintézés 

 

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)  

 

Csomay Éva 
szaktanár 
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Életvitel és gyakorlat 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

12. évfolyam 

Házi dolgozat készítés 

 

A házi dolgozatok témái: 

 

Közlekedéskultúra/A munkaviszony jellemzése 

 

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)  

 

Csomay Éva 
szaktanár 
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