
Értékelőtábla infografikához  

Kritérium Értékelések Pontok 

típus A választott típus (pl. idővonal, össze-
hasonlítás, gondolattérkép) támogatja a 
bemutatott tartalom megértését. 

A választott típus által a téma 
bemutatható, de egy másik típus jobban 
támogatta volna a megértést. 

A választott típus nem támogatja 
a tartalom megértését vagy nem 
jól közvetíti az információt. 

Nem 
értékelhető.  

30 pont 30 pont 18 pont 9 pont 0 pont 

elemek Az infografikában bizonyos elemek, 
motívumok ismétlődnek, hogy segítsék az 
információfelvételt. 

Bizonyos elemek, motívumok ismétlődnek 
az infografikában, de nem eléggé segítik az 
információfelvételt. 

Túl sok különböző elem van az 
infografikán, nem egységes, 
nehezen érthető meg a tartalma. 

Nem 
értékelhető.  

30 pont 30 pont 18 pont 9 pont 0 pont 

adat-
vizualizáció 

A választott adatvizualizációs formátum 
(pl. grafikon, kiemelt szám+kép) segít 
megérteni az információt. 

A választott adatvizualizációs formátum 
bemutatják az adatokat, de nem igazán 
segítik az információ megértését. 

Más adatvizualizációs formák 
jobban támogatták volna az 
adatok bemutatását. 

Nem 
értékelhető.  

20 pont 20 pont 10 pont 5 pont 0 pont 

betűk Az infografika betűtípusa(i) megfelelő(ek) 
mind a tartalom kiegészítését, mind pedig 
a szöveg olvashatóságát tekintve. 

Az infografika túl sokféle betűtípust 
tartalmaz vagy a betűtípus(ok) nem illenek 
az infografika témájához. 

A betűk az infografikán csaknem 
olvashatatlanok. 

Nem 
értékelhető.  

10 pont 10 pont 6 pont 3 pont 0 pont 

színek A színválasztás megfelelő, támogatja az 
infografika áttekinthetőségét. A színek 
egymáshoz is jól illenek, és az azonos szín 
használata következetes és értelmes. 

A színválasztás rendben van, de túl sok a 
szín vagy nem mind illik jól bele az 
összképbe. 

A színválasztás nem megfelelő, 
elvonja a figyelmet az 
infografikáról. 

Nem 
értékelhető.  

10 pont 10 pont 5 pont 3 pont 0 pont 

elrendezés Az elrendezést tekintve a lényeges 
információk felül találhatóak, a 
másodlagosak ezután következnek, a 
részletek lejjebb kapnak helyet. 

Az infografika magában foglalja a lényeges 
információkat, a másodlagos 
információkat és a részleteket is, de az 
elrendezés nem megfelelő. 

Az infografikán nem található 
meg az információtípusokból egy 
vagy kettő sem. 

Nem 
értékelhető.  

10 pont 10 pont 7 pont 3 pont 0 pont 

információ-
szervezés 

Az infografika legalább egy rendezőelvet 
alkalmaz (helyszínek, betűrend, idővonal, 
kategóriába sorolás, hierarchia), hogy 
támogassa az információfelvételt. 

Az infografika tartalmazza egy rendezőelv 
néhány komponensét, de nem áll össze 
egy egységes egésszé. 

Az információszervezés nem 
látható az infografikán. 

Nem 
értékelhető.  

30 pont 30 pont 18 pont 9 pont 0 pont 

idézetek, 
hivatkozások 

A felhasznált forrásokra az infografika 
hivatkozik, a felhasznált képek jogtiszták. 

A felhasznált forrásokra az infografika 
hivatkozik. 

Nincsenek korrekt hivatkozások 
vagy forrásmegjelölés. 

Nem 
értékelhető.  

10 pont 10 pont 5 pont 3 pont 0 pont 

Összesen 150 pont 


