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KEDVES VERSENYZŐK! 
 

Minden csapat válasszon magának egy csapatnevet. Ezzel a névvel a csapat egyik tagja 

hozzon létre egy privát/rejtett csoportot a Sulinet portálon.  

 

 
 

Ő lesz a csoport adminisztrátora, akinek a feladata az lesz, hogy meghívja a másik két 

csapattagot a csoportba, valamint a versenybizottsági tagok közül két tagot:  

 

Kozma Verseny (kozma.laszlo.verseny@gmail.com)  

 

Tóth Tamás (ttoto92@hotmail.com)  

 

Meghívhatjátok felkészítő tanárotokat is a csoportba. Így tarthatjátok a kapcsolatot egymással, 

a felkészítő tanárotokkal és a versenybizottsági tagokkal. A felkészítő tanárotok segíthet a 

feladatok megoldásában, mi pedig így férünk majd hozzá a megoldott feladataitokhoz.  

 

Azért fontos a privát/rejtett csoporttípus alkalmazása, mert akkor a többi csapat nem fér hozzá 

a ti megoldásaitokhoz, megosztott dokumentumaitokhoz és az egymásnak küldött üzeneteket 

sem látják. Minden, ami közérdekű: felmerült kérdés vagy információ, a Kozma László 

Verseny 2016/2017 csoporton belül kerül megvitatásra, átadásra.  

 

Megjegyzés: 

Akinek a tavalyi versenyről megmaradt a csoportja, felhasználhatja azt az idei versenyben, 

átnevezheti, a már nem versenyző tagokat eltávolíthatja, és újakat vehet fel. 

A versenybizottsági tagokat azonban újra meg kell hívni a csoportba. 

 

 

Várjuk a csapatok meghívóját!  

mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com
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MAGYARORSZÁG NÖVÉNY ÉS ÁLLATVILÁGA 

Projekt jellegű, 2016. december 1-ig beküldendő feladat  
 

1. feladat 

Keressetek állatokról szóló közmondásokat, szólásokat. A gyűjtemény legalább 20 féle 

állatról tartalmazzon egyenként 1-5 közmondást, szólást. Tetszőlegesen kiválasztott 10 

mondáshoz készítsetek számítógéppel rajzos illusztrációt! A munkafolyamatot legalább 10 

fényképen rögzítsétek. 

Beküldendő: 

A munkafolyamatról készült tíz fotó. Az elkészült illusztrációk kép formátumban, legalább 

3072*2304 pixel méretben. 

 

2. feladat 

FÜZET 

Készítsetek 10 - 12 oldalnyi A5 méretű, a gyűjtött közmondásokat, szólásokat bemutató 

füzetet! 

 A füzet az állatok neve szerint ábécé rendben tartalmazza az állatokhoz kapcsolódó 

információkat. 

 Az állatok bemutatása (magyar neve, latin neve, osztálya, faja, megjelenése, 

elterjedése, védett állat esetén eszmei értéke). 

 Az állatok között legyen 1-3 olyan Magyarországon védett állat amelyiknek több faja 

létezik 

 A füzetben talpas betűtípust/betűtípusokat használjatok, a betűméret 11 pont legyen, 

(címeknél lehet nagyobb is), a sortávolság 1,5 sor. 

 A füzet, a megfelelő állatnál, tartalmazza az 1. feladat során elkészített illusztrációkat 

is! 

 Az elkészült anyagot nyomtassátok ki és fényképezzétek le!  

Beküldendő: 

Az elkészült szöveges dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő formátumában, 

és pdf vagy lapozható e-book formátumban is, valamint a kinyomtatott füzetről készült 

fotó!  
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3. feladat 

PREZENTÁCIÓ 

Készítsetek 8 - 10 diányi prezentációt a magyarországi védett állatokról! 

 Egy-egy dián jelenjen meg az állatok magyar és latin neve! 

 A diákon lehetőség szerint az általatok készített képeket és ábrákat használjátok fel! 

 Minden diához tartozzon rövid ismertetés! 

 Az állat eszmei értékét emeljétek ki! 

 A diák áttűnéssel jelenjenek meg! 

 Legalább három dián a kép vagy illusztráció animációval jelenjen meg! 

 Legalább egy diához tartozzon hang vagy film! 

 A diákon a szövegek belebegve jelenjenek meg! 

 A címsorok legyenek középre igazítva, eltérő színnel kiemelve és nagyobb 

betűmérettel szedve! 

Beküldendő: 

 A prezentáció, a prezentációkészítő program formátumában. 

 

4. feladat 

INFOGRAFIKA 

„A magyar kikerics volt az első, hatóságilag védett növény Magyarországon. A védettséget 

1944-ben hirdették ki. Képe díszítette a rendszerváltás után kiadott, de a forgalomból már 

kivont kétforintos érme hátlapját.” 

Forrás: Wikipédia https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_kikerics 

Az infografika több mint egy fénykép, összetettebb, mint egy rajz, és sokkal informatívabb, 

mint az önmagában álló írott szöveg. Célja minden esetben az információközlés. A jó 

infografika figyelemfelkeltő, informatív, közérthető.  

Készítsetek a fenti szempontoknak megfelelő infografikát a kikericsről, mutassátok be a 

kikerics ültetését, gondozását is! 

Beküldendő: 

 Az infografika jpg formátumban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_kikerics
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5. feladat 

BEMUTATKOZÁS 

Készítsetek 3-5 perc időtartamú bemutató anyagot (prezentációt vagy filmet), amiben 

bemutatjátok a csapattagokat és az iskolátok környezetvédelmi tevékenységét! 

 A bemutató anyagban térjetek ki a csapat nevére, a csapattagok bemutatására, a 

kedvenc természettudományos tárgyaitok bemutatására! 

 Minden csapattag mondja el, hogy a tanévben milyen környezetvédelmi feladatot 

vállalt és miért pont azt! 

 A bemutató anyagot beavatkozás nélkül lehessen lejátszani! 

Beküldendő: 

 A film vagy prezentáció. 

 

A munka elkészítése során különösen figyeljetek a helyesírásra, a szövegszerkesztés 

szabályaira és a képek tájolására! 

A feladatok elkészítéséhez kizárólag olyan szoftvereket lehet felhasználni, amelyeket az 

iskola és a versenyzők jogszerűen használnak: a Tisztaszoftver megállapodás keretében kapott 

szoftvereket vagy ingyenes szoftvereket. 

Figyelem! 

A megoldásokat (akár feladatonként külön mappába rendezve) 

tömörítsék össze, és úgy töltsék fel egy fájlként a csapat Sulinet portálon 

létrehozott csoportjának dokumentumtárába 2016. december 1-ig, aminek kapacitása 

maximum 300 MB! Ennek megfelelően ügyeljetek a feltöltendő fájl méretére! 

 


