
„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 
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Sportetika 
12. évfolyam 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

 

Házi dolgozat készítése az alábbi témák közül 

Választható címek: 

• Egyéni értékrend - sportolói erények 

• Erények és ellenpólusok a sportban 

• Igazságosság és versengés a sportban 

• A sport szereplőinek fair viszonya 

 

formai követelmények: 

• 4-5 oldal 

• készíts címlapot 

• írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal, másfeles 

sorközzel és sorkizárással 

• a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, 

cím, kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában) 

tartalmi követelmények: 

• nézz utána a témának, végezz gyűjtőmunkát, hivatkozz a szakirodalomra 

• a témával kapcsolatban fejtsd ki a véleményedet 

• írd le saját tapasztalatodat  

• dolgozz etikusan (idézet, forráshasználat), a szabálytalanul készült házidolgozatot nem 

fogadunk el 

 

Segítségül használd a zanza tv-t.  

http://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportetika 

A dolgozatot a vizsga@kpgimi.net címre kell elküldeni. 

 
 

 

          Baranyai Zsuzsa 

              szaktanár 
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„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 

 

 

 

 

Sportetika 
12. évfolyam 

 

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

 

 

Házi dolgozat készítése az alábbi témák közül 

Választható címek: 

• Esély és esélyegyenlőtlenség a sportban 

• Egészség a sportban és „egész”-ség a sportéletban 

• Egyén és közösség együttműködése, egysége a sportban 

• Sportolói erkölcs (szabálytalanság, csalás, korrupció, dopping) 
 

formai követelmények: 

• 4-5 oldal 

• készíts címlapot 

• írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal, másfeles 

sorközzel és sorkizárással 

• a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, 

cím, kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában) 

tartalmi követelmények: 

• nézz utána a témának, végezz gyűjtőmunkát, hivatkozz a szakirodalomra 

• a témával kapcsolatban fejtsd ki a véleményedet 

• írd le saját tapasztalatodat  

• dolgozz etikusan (idézet, forráshasználat), a szabálytalanul készült házidolgozatot nem 

fogadunk el 

 

Segítségül használd a zanza tv-t.  

http://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportetika 

 

A dolgozatot a vizsga@kpgimi.net címre kell elküldeni. 

 

 

 

 

          Baranyai Zsuzsa 

               szaktanár 


