2018-19-es tanév 8. évfolyam tanévvégi vizsga
A vizsga időpontja: 2019. június 13. csütörtök, reggel 9:00,
155-ös terem
A vizsga leírása: a vizsga három részből áll: az első rész otthoni munka, a megadott témák közül egyet otthon ki kell dolgozni
és a vizsgára be kell hozni. A második rész abból áll, hogy
bemutatod az otthoni munkádat és válaszolsz az ezzel kapcsolatos
kérdésekre. Erre a két vizsgarészre összesen 70%-ot szerezhetsz.
A feladatot bármilyen programmal, interneten elérhető ingyenes
online szolgáltatással megoldhatod, csak tudd elmondani és bemutatni, hogy hogyan sikerült elkészítened. Ha online szolgáltatással dolgozol, akkor készíts képernyőképeket a folyamatról,
ha ingyenes programmal, akkor legyen rajta a gépeden, amin bemutatod a megoldást.
A harmadik részben kapsz egy egyszerű feladatot, amit ott helyben
kell megoldanod egy géphez ülve. A feladat hasonló lesz a tanév
során megoldott feladatokhoz. Ezzel megszerezheted a hiányzó
30%-ot.
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A választható otthoni feladatok:
1. Készíts rövid hangjátékot, melyben a szereplők egy viccet
adnak elő! Az elhangzó mondatokat te rögzítsd a gépeddel
vagy a telefonoddal, legyen a szöveg mögött odaillő atmoszféra és odaillő zörejek (pl. „- Tudod hány fekvőtámaszt
tud megcsinálni Chuck Norris egy perc alatt? – Nem! Hányat?
– Az összeset!” ezalatt a vicc alatt edzőtermi atmoszféra
zaj, súlyok csengése és lihegés lehet). Ezeket az internetről szerezd meg, a BBC hangtárának jó része elérhető, de
az iskolai szerverről is válogathatsz. Vigyázz, hogy a vicc
ne sértse senki jóérzését, sem politikai sem etnikai sem
altesti humor nem elfogadott. A végére vághatsz nevetést és
tapsot is.
2. Készíts rövid filmet a kedvenc háziállatodról! Olyan állatot mutass be, amely könnyen filmezhető, sokat mozog, nem
túl kicsi. A botsáska viszonylag unalmas ebből a szempontból. A film alatt többnyire zene szóljon, de bevághatod az
állat hangját és egyéb zajokat is. A botsáska ebből a

szempontból is unalmas. A film elején és végén legyen megfelelő felirat, stáblista. Az infó órákon megismert igényességgel dolgozd ki a munkád, a nyersanyagot forgathatod
telefonnal, de mindenképpen hozd a kész filmet és a készítésről képernyőképeket.
3. Készíts négy egyoldalas A4-es étlapot egy étterem számára:
tavaszi, nyári, őszi és téli étlapot tervezz. Az étlapokon
közös az étterem logója, a betűtípus és a design, de mások
a fogások és más a háttérkép. Az étlap alján legyen ott az
étterem elérhetősége, cím, telefonszám, e-mail cím és a
nyitvatartás. Az egyes fogásokról ne csak a neve és az ára,
de a rövid leírása is legyen olvasható. Keress erre példát
az interneten.
4. Készíts négyoldalas rejtvényújságot osztálytársaidnak! Az
első három oldalon a rejtvények, az utolsón a megoldások
szerepeljenek. Az újság A4-es méretű, a feladatok legyenek
gondolkodtatóak és változatosak. Lehet közöttük keresztrejtvény, gyufarejtvény, sudoku, képkereső, keresd meg a
hét különbséget stb… A rajzokat, táblázatokat te készítsd
el. A megoldások az utolsó lapon fejjel lefelé kicsinyítve
szerepeljenek!
Törekedj arra, hogy annyi leadandó anyagot készíts, amiből meg
tudjuk ítélni a tudásodat. A minimálisan elégséges munkamennyiség minimálisan elégséges osztályzatot fog kapni. Ne spórolj az
energiáiddal, igyekezz megmutatni a tudásodat.
A vizsgahét első két napján bent vagyok az iskolában, ott is
dolgozhatsz és szívesen válaszolok a kérdéseidre is.
Jó munkát, Dezséri Csaba

