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MINTATÉTEL
1. tétel
A feladat
Jellemezze a dámot megjelenése, táplálkozása, élőhelye, életmódja, szaporodása,
agancsfejlődése alapján!
B feladat
Ismertesse a kocsánytalan tölgy vesszőjét, rügyét, virágát, levelét és termését!
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MINTATÉTEL ÉRTÉKELÉSE
1. tétel
A feladat
Jellemezze a dámot megjelenése, táplálkozása, élőhelye, életmódja, szaporodása,
agancsfejlődése alapján!
- Megjelenése
- Táplálkozása
- Élőhelye
- Életmódja,
- Szaporodása
- Agancsfejlődése

Szempontok,
kompetenciák
Feladat
megértése, a
lényeg
kiemelése.
Összefüggések
értelmezése.

Alapfogalmak
ismerete,
definiálása és
alkalmazása
Tények,
jelenségek,
folyamatok
ismerete és
alkalmazása.

Megfelelően
felépített,
világos,
szabatos
előadásmód.
Szaknyelv
alkalmazása.

Megoldások

Elérhető
pontszám

A feladat megértése, a lényeg kiemelése (1 pont)
Összefüggések értelmezése (1 pont)

2

Helyesen határozza meg a szóban forgó vadfaj
megjelenési jegyeit. (2 pont)
Ismeri elterjedését (2 pont),
Ismeri élőhelyét, (2 pont)
Ismeri életmódját (2 pont)
Ismeri táplálkozásának jellemzőit. (2 pont)
Ismeri szaporodásának idejét, (2 pont)
Ismerteti a szaporodás sajátosságait (2 pont)
Ismeri a vadfaj ivari dimorfizmusát. (2 pont)
Bemutatja
a
szóban
forgó
vadfaj
agancsfejlődését (2 pont)
Bemutatja az agancs részeit (2 pont)

20

Egész mondatokban (1 pont), folyamatosan (1
pont) fejti ki az ismereteit. A szakkifejezéseket
szabatosan), megfelelő módon (1 pont)
használja.

3

A feladat pontszáma

25
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B feladat
Ismertesse a kocsánytalan tölgy vesszőjét, rügyét, virágát, levelét és termését!
-

Hajtás jellemzői
Rügy jellemzői
Virág jellemzői
Levél jellemzői
Termés jellemzői
Szempontok,
kompetenciák
Feladat
megértése, a
lényeg
kiemelése.
Összefüggések
értelmezése.

Megoldások

A feladat megértése, a lényeg kiemelése (1 pont)
Összefüggések értelmezése (1 pont)

Elérhető
pontszám

2

Alapfogalmak
ismerete,
definiálása és
alkalmazása
Tények,
jelenségek,
folyamatok
ismerete és
alkalmazása.

Ismeri a fafaj hajtásának (vesszőjének)
jellemzőit (2 pont)
Megfogalmazza a fafaj rügyének alakját
(2 pont)
Megfogalmazza a rügy állását (2 pont
Ismeri a fafaj levelének jellemzőit (2 pont)
Ismeri a levél fajra jellemző sajátosságát
(2 pont)
Önállóan ismertetni tudja a KTT virágzatának
felismerési bélyegeit (2 pont)
Önállóan ismertetni tudja a KTT virágának
elhelyezkedését, (2pont)
Önállóan ismertetni tudja a KTT termését
(2 pont)
Önállóan ismertetni tudja a fafaj termésének
elhelyezkedését (2 pont)
Ismertetésében felsorolja azokat a felismerési
bélyegeket, amelyek fontosak a hasonló
fafajoktól való elkülönítésben (2 pont)

20

Megfelelően
felépített,
világos,
szabatos
előadásmód.
Szaknyelv
alkalmazása.

Egész mondatokban (1 pont), folyamatosan
(1 pont) fejti ki az ismereteit.
A szakkifejezéseket szabatosan), megfelelő
módon (1 pont) használja.

3

B feladat pontszáma

25
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