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Kritérium Értékelések Pontok 

Bevezető Megkapó és okos felvezetés. 
Releváns információkat nyújt, 
és egyértelműsíti a podcast 
célját a hallgatóság számára. 
Elmondja, hogy ki beszél, 
mikor lett felvéve, honnan 
jelentkezik. 

Leírja a témát, és bevonja 
a közönséget. Közöl 
legalább kettőt az 
alábbiak közül: a beszélő 
személye, a podcast 
helyszíne, a felvétel ideje. 

Valamennyire érdekes, leírja 
a témát, de a cél homályos 
marad. Csak utal a beszélő 
személyére, helyszínére és a 
felvétel idejére. 

Irreleváns a téma, nem 
megfelelőek az információk. 
Minimálisan szólítja meg a 
közönséget, a célok nem 
világosak. Nem nevezi meg 
a beszélőt, a podcast helyét 
és idejét. 

Nem 
értékelhető.  

5 pont 5 pont 3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

Tartalom és 
összegzés 

Pontos információkkal szolgál, 
megfelelően tömör és 
figyelemfelkeltő. A szókincse 
kiváló. Jól mutatja be az önálló 
szakirodalom-feldolgozás 
eredményeit. A témára 
koncentrál. A következtetések 
világosak, az összegzés 
tartalmazza a 
kulcsinformációkat. 

Szűkszavú, de pontos 
információk. A szókincs 
megfelelő. A témánál 
marad. Az összegzés 
összefoglalja az 
elhangozottakat. 

Egyes információk 
pontatlanok vagy túl 
hosszadalmasan tárgyaltak. 
A szókincs helyénvaló. Néha 
eltér a tárgytól. Az 
összegzés bizonytalanul 
foglalja össze az 
elhangzottakat. 

Az információk pontatlanok. 
A szókincs nem megfelelő a 
hallgatóság számára. Eltér a 
tárgytól. Nincs összegzés. 

Nem 
értékelhető.  

15 pont 15 pont 8 pont 4 pont 2 pont 0 pont 

Források, 
idézetek 

Informatívak a források és jól 
szerkesztettek az idézetek. Az 
idézetek alátámasztják a 
mondanivalót. A témára 
koncentrál. A következtetések 
világosak, az összegzés 
tartalmazza a 
kulcsinformációkat. 

Megfelelő és informatív 
idézeteket tartalmaz. A 
források támogatják a 
téma kifejtését. 

Tartalmaz néhány idézetet. Nem tartalmaz forrásokat, 
idézeteket. 

Nem 
értékelhető.  

5 pont 5 pont 3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

Stílus Kiváló előadásmód. Rendkívül 
hatékony artikuláció és 
kifejezésmód, a közönség 
figyelmét fenntartja. 

Begyakorolt, jól érthető 
előadásmód. Az 
artikuláció, kifejezésmód 
és a közönség 
megszólítása hatékony. 

Egyenetlen előadásmód. Az 
artikuláció, kifejezésmód és 
a ritmus néha zavaró. 

Tétova, szaggatott 
előadásmód. Nem 
megfelelő artikuláció, nem 
érthető tisztán, a 
kifejezésmód zavaró. 

Nem 
értékelhető.  

10 pont 10 pont  6 pont 4 pont 2 pont 0 pont 

Technikai Az átmenetek megfelelőek, a Az átmentek esetében Az átmentek egyenetlenek Az átmentek hirtelenek és Nem 10 pont 
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megvalósítás felvétel nem zajos, nincsenek 
holtidők. A hangok, zenék és 
szignálok egymáshoz 
viszonyított hangereje 
megfelelő. A podcast 
hosszúsága megfelelő ahhoz, 
hogy fenntartsa a hallgatóság 
figyelmét és érdeklődését. 

minimális környezeti zaj 
hallható. A hangok, zenék 
és szignálok egymáshoz 
viszonyított hangereje 
elfogadható. A podcast 
hosszúsága megfelelő. 

és környezeti zaj hallható. A 
hangerő váltakozása néhány 
helyen zavaró. A podcast 
egyes részeinek hosszúsága 
nem megfelelő, túl hosszú 
ahhoz, hogy fenntartsa a 
hallgatóság figyelmét vagy 
túl rövid ahhoz, hogy 
kifejtse a témát. 

zajosak. A hangerő 
váltakozása nagyon zavaró. 
A podcast hosszúsága nem 
megfelelő, túl hosszú ahhoz, 
hogy fenntartsa a 
hallgatóság figyelmét vagy 
túl rövid ahhoz, hogy 
kifejtse a témát. 

értékelhető.  

10 pont  6 pont 4 pont 2 pont 0 pont 

Audióelemek 
alkalmazása 

A választott zenék és szignálok 
hozzájárulnak a podcast 
hangulatához. Az 
audiobetétek az alkotók 
tulajdonában vannak, vagy a 
felhasználásuk engedélyezett, 
és mindez jól dokumentált, a 
forrásokra hivatkoznak. 

A választott zenék és 
szignálok összhangban 
vannak a podcasttel. Az 
audiobetétek az alkotók 
tulajdonában vannak, 
vagy a felhasználásuk 
engedélyezett. 

A választott zenék és 
szignálok néha zavarják a 
podcastet. A szerzői 
jogvédelem alatt álló művek 
használata 
megkérdőjelezhető. 

A választott zenék és 
szignálok zavarják a 
podcastet. A szerzői jogok 
megsértése nyilvánvaló. 

Nem 
értékelhető.  

5 pont 5 pont 3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

Összesen 50 pont 

 


