
Értékelőtábla szakirodalom feldolgozására szolgáló prezentációhoz  

Kritérium Értékelések Pontok 

lényegkiemelés A prezentáció kitér a cikk fontos 
megállapításaira, modelljeire. 

A prezentáció tartalmazza a cikk több 
fontos megállapítását, de lényeges 
elemeket kihagy vagy túlságosan sokat 
közöl, nem segíti a lényegkiemelést. 

A prezentáció több helyen lényegtelen 
információkat közöl, lényegeseket 
kihagy. 

Nem 
értékelhető.  

50 pont 50 pont 35 pont 13 pont 0 pont 

felépítés, 
követhetőség 

A prezentáció felépítése logikus, 
követhető, jól lehet tanulni belőle. 

A prezentáció helyenként nem logikus, 
ezért nehezíti a megértést. 

A prezentáció felépítése nem 
követhető, nem következik egyik dia a 
másikból, az információk laza 
halmazát alkotja. 

Nem 
értékelhető.  

50 pont 50 pont 35 pont 13 pont 0 pont 

összefoglaló 
ábrák, képek, 
illusztrációk 

Az összefoglaló ábrák jó minőségűek, 
fontos információkat közölnek, 
hozzáadnak a szöveges tartalomhoz, 
segítik a megértést. Jogtiszták, 
megfelelően hivatkozottak vagy saját 
készítésűek. 

Az ábrák, képek illusztrációk többnyire 
segítik a megértést, de helyenként 
öncélúak. 

Az ábrák, képek, illusztrációk nem 
hordoznak lényegi információt vagy 
nem jó minőségűek vagy nem 
jogtiszták. 

Nem 
értékelhető.  

50 pont 50 pont 35 pont 13 pont 0 pont 

betűk 
(betűméret, 
betűszín, 
betűtípus) 

A betűk típusa, színe, mérete 
megfelelő, könnyen olvasható. 

A betűk típusa, színe vagy mérete nem 
mindenhol megfelelő, helyenként 
nehezen olvasható. 

A betűk típusa, színe vagy mérete nem 
megfelelő, a szöveg nehezen 
olvasható. 

Nem 
értékelhető.  

15 pont 15 pont 8 pont 4 pont 0 pont 

kép-szöveg 
arány 

A képek és szövegek aránya megfelelő 
egyensúlyban van. A képek nem 
vonják el a figyelmet túlságosan a 
szövegről, és nem alkalmaz a 
prezentáció túl sok szöveget egy 
ábrán. 

A prezentációban helyenként nem 
megfelelő a kép-szöveg arány. 

A képek és szövegek aránya 
valamilyen arányban eltolódott. A 
képek túlsúlya miatt a prezentáció 
nem tartalmaz elegendő információt 
vagy túl sok szöveget tartalmaz, és 
kevésbé támogatja a megértést 
képekkel, illusztrációkkal. 

Nem 
értékelhető.  

15 pont 15 pont 8 pont 4 pont 0 pont 

színek, téma A színek harmonikusak, a háttér-
betűszín kontraszt megfelelő, a téma 
illeszkedik a prezentáció témájához. 

A színek helyenként nem 
harmonikusak vagy nem megfelelő a 
kontraszt. 

A színek nem harmonikusak vagy nem 
megfelelő a kontraszt. 

Nem 
értékelhető.  

20 pont 20 pont 16 pont 8 pont 0 pont 

Összesen 200 pont 

 


