
  
 

  

Beszámoló a Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyről 

A 2014/2015. tanévben 13. alkalommal szerveztük meg a versenyt. Gyakran találkozunk 
olyan iskolákkal, akik már évek óra sikeresen szerepelnek a versenyen, de minden évben új 
iskolák is csatlakoznak. Több olyan versenyző is van, akik korábban sikeresen szerepelt az 5-
6-os egyéni versenyen és 7-8 ill. 9-10-esként benevezett a csapatversenyre. Olyan 
csapatokkal is találkoztunk, akik a tavalyi versenyen is sikeresen szerepeltek. 
 
A versenyre az idén 136 fő 5-es és 194 fő 6-os versenyző jelentkezett. A továbbjutók a 
grafika feladatot szinte maximálisan oldották meg, annak ellenére, hogy ez nagyon precíz, 
pontos munkát igényelt. Az interneten történő pontos információkeresés ment gyengébben, 
mert vagy nem volt pontos a kérdésre adott válasz, vagy nem szerepelt az oldal címe a 
válaszban.  
A döntőre mindkét korcsoportból tíz-tíz főt hívtunk be a döntőre. A döntőn az 5-esek 
mezőnyében 80%-os míg a 6-osok mezőnyében 90%-os lett a legjobb eredmény. Ez azt 
jelenti számunkra, hogy a jövőben a feladatok nehézségi szintjén nem változtatunk. 
 
A 7-8. és 9-10-esek közül 100 egyenként háromfős csapat jelentkezett a versenyre.  
Az első fordulóban a 7-8. és 9-10-es csapatoknak egy tájékoztató füzetet kellett készíteni, 
amiben bemutatják az iskolájukban folyó sportéletet, majd össze kellett állítaniuk 32 ütemű 
szabadgyakorlatot, hozzá animációt. Harmadik feladatként be kellett mutatniuk a 
csapattagokat kedvenc sporttevékenységük közben. 
A második forduló kapcsán „A kezdetektől a modern információs technológiákig” témában 
infografikát kellett készíteni, valamint táblázatkezelés, kódolás és névjegykártya készítés volt 
még a feladat A feladatokat és a kapcsolódó instrukciókat a Sulinet Portálon kapták meg a 
csapatok, melyet határidőre a dokumentumtárba kellett feltölteniük.  
Az első fordulóból azok a csapatok jutottak tovább, akik mindegyik feladatot határidőre 
beküldték és 50% felett teljesítettek. Így 41 csapat folytathatta a versenyt, akik a 2. 
fordulóban is kitartóan dolgoztak. A döntőre hat-hat csapatot hívtunk be. 
 

 
 
A döntő lebonyolításának a százhalombattai 1. Számú Általános Iskola adott helyet. 
A döntőn változatos feladatokkal találkozhattak a versenyzők, melynek témája mindegyik 
kategóriában a fény nemzetközi éve volt. Hasonló alkalmazói tudást kértek számon a döntő 
feladatai, mint az első két fordulóé. Az előzetes feladatokra szinte minden csapat maximális 
pontot kapott. 



  
 

  

Az összesített pontszámok azt mutatják, hogy a feladatok jól mérték a versenyzők tudását. 
A döntőn nagyon fontos szerepe volt az elkészített munkák bemutatásának. A bemutatókat 
nemcsak a zsűri, de a csapatok is értékelték, melynek eredményeként került kiosztásra egy 
közönségdíj. Ezt videokonferencia keretében a felkészítő tanárok, a szülők és az érdeklődők 
is figyelemmel kísérhették az iskola aulájában, valamint az interneten. 
 
A százhalombattai Hírtükör 2015. május 5-én megjelenő cikkében olvashatunk a döntőről. 
http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=27766 

További képek az alábbi linken tekinthetők meg: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784564891641066.1073741853.2652926135

68299&type=3 
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