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A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok:
A projekt gyakorlat tantárgy osztályozó-, és javítóvizsga egy húzott gyakorlati feladatból áll.
A tanuló a gyakorlati feladatot kivitelezi az abban foglalt paramétereknek megfelelően.
A vizsga időtartama: 3 óra összesen
Minimum követelmények:
A feladat végrehajtása.
A vizsga értékelése:
0- 50 % ............ elégtelen (1)
51- 60% ........... elégséges (2)
61- 70% ........... közepes (3)
71- 80% ........... jó (4)
81- 100% ......... jeles (5)
Gyakorlati feladat: Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc)
9. évfolyam
A gyakorlati vizsgához szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):
- grafit ceruza,
- radír,
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- kétoldalú ragaszó
- maszkoló ragasztó,
- 2 db B/2 fotókarton
- gombostű
-Eddigi mukáiból: plakát terveket és az elkészített plakátot(A2-es méretben),

1, Készítsen 1 darabból álló saját munkáit bemutató portfólió lapot B/2 méretben! 1 db képet
helyezzen el egy lapon. Figyeljen a kép elhelyezésénél a tartalmi és esztétikai szempontokra!
A vágólapot az iskola biztosítja.
Beadandó:
- 1 db B/2 portfólió lap.
2. Installálja az adott vagy hozott munkákat 2m x 1m-es paravánon. A paravánt az iskola
biztosítja. Készítsen feliratot az installált kiállításhoz
3. Szóban mutassa be munkáját,
Értékelési szempontok:
-

feladatkiírás szerinti mennyiségű munka megléte,
paszpartu készítés megfelelő minőségű alkalmazása,
a kivitelezés minősége, pontosság
összkép
a vonal és betűfajták, papírméretek ismerete
Szakkifejezések használata

10. évfolyam
A gyakorlati vizsgához szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):
- grafit ceruza,
- radír,
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- kétoldalú ragaszó
- maszkoló ragasztó,
- 2 db B/2 fotókarton
- Eddigi munkáiból 2x4 db A/4 vagy 2x2 db A/3 összeillő munka,
- gombostű
- saját munkák, tárgyak, tervek,
1, Készítsen 1 darabból álló saját munkáit vagy kapott képeket bemutató portfólió lapot B/2
méretben! Minimum 4 db képet helyezzen el egy lapon. Figyeljen a képek elhelyezésénél a
tartalmi és esztétikai szempontokra!
Beadandó:
- 1 db B/2 portfólió lap.
2. Installálja az adott vagy hozott munkákat 2m x 1m-es paravánon és egy posztamensen vagy
próbababán! Dokumentálja az elkészült installációt!
A paravánt, próbababát, posztamenst, vágólapot az iskola biztosítja. A dokumentálás
eszközeit részben az iskola részben saját eszközzel kérjük. Lehet telefon, fényképezőgép,
tablet egyéb eszközök.
Értékelési szempontok:

-

feladatkiírás szerinti mennyiségű munka megléte,
paszpartu készítés megfelelő minőségű alkalmazása,
a munkák összeválogatása, munkák közötti logikai kapcsolat megléte
a kivitelezés minősége, pontosság
összkép

