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XVII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

 

2019 – GÁBOR DÉNES (1900-1979) 
Projekt jellegű, 2019. február 20-ig beküldendő feladat 

1. feladat 

KERESÉS 

Válasszatok egy kulcsszavas- és egy tematikus keresőt. Mindkét keresővel keressetek az alább 

felsorolt témákkal foglalkozó, magyar és angol nyelvű oldalakat! 

A témák, amelyekre vonatkozóan kérjük a keresést Gábor Dénes: 

 Gyermekkora 

 Tanulmányai 

 Közéleti tevékenysége 

 Kutatómunkája 

o Milyen témákban? 

o Mi a holográfia? 

o Hogyan működik? 

o Hol és hogyan használják? 

A forrásanyagokat gyűjtsétek egy fájlba, témánként csoportosítva! 

A kereső felírása után adjátok meg a témát, majd a magyar, utána az angol weboldal linkjét és a 

letöltés dátumát! 

A fájl neve csapatnév_forrasok legyen! 

Beküldendő: 

A forrásokat tartalmazó fájl. 

 

2. feladat 

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS 

Képzeljétek el, hogy egy tankönyvkiadó felkér benneteket arra, hogy a korosztályotoknak 

megfelelő tankönyv egyik leckéjét ti szerkesszétek meg.  

Rátok van bízva, hogy az első feladatban összegyűjtött információkból mit tartotok fontosnak, 

amit egy korotoknak megfelelő diáknak tudnia kellene Gábor Dénesről, munkásságáról, illetve a 

holográfiáról. 

 A lecke 2 oldalas, A4-es méretű dokumentum legyen, és Gábor Dénesről és a holográfiáról 

szóljon! Mivel csak 2 oldal áll rendelkezésetekre, jól gondoljátok meg, hogy milyen 
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tartalmakat fogalmazok meg, és hogyan, annak érdekében, hogy minden fontos információ 

belekerüljön a leckébe! 

 A lecke szövegének megfogalmazásánál vegyétek figyelembe a következőket: 

o logikus felépítés 

o világos, pontos, a korosztályotoknak megfelelő érthető fogalmazás 

o kerüljétek a hosszú, bonyolult mondatokat 

 A lecke végén összefoglaló kérdéseket fogalmazzatok meg! 

 Képekkel színesítsétek és tegyétek szemléletesebbé a leckét! 

 A formázása előtt nézegessétek meg tankönyveiteket!  

Formázzátok meg a dokumentumot! 

 Válasszatok egy talpas betűtípust, a törzsszöveg mérete 12 pt-os legyen! 

 A lecke címe és az alcímek más betűtípussal jelenjenek meg és legyen nagyobb a 

betűméretük, mint a törzsszövegé! (A cím legyen a legnagyobb!) 

 A sorköz szimpla legyen! 

 A bekezdések közötti távolságokat térközzel oldjátok meg! 

 A dokumentum törzsszövegének bekezdései sorkizárt igazításúak legyenek! 

 A fontosabb dolgokat emeljétek ki! 

 Használjatok szegélyezett és/vagy mintázott szövegdobozokat a meghatározások, fontos 

információk, érdekességek kiemelésére! 

 Ügyeljetek a képek és szöveg arányára és viszonyára! 

 Legalább egy esetben használjatok felsorolást! 

 Az oldalak alján, az élőlábban jelenjen meg az oldalszám! A könyv 36. és 37. oldaláról 

van szó, tehát ezek az oldalszámok jelenjenek meg! 

 Találjátok ki, hogy milyen tankönyv, melyik fejezethez tartozhatna ez a téma, és az 

élőfejbe írjatok fejezetcímet! 

Beküldendő: 

Az elkészített lecke a használt szövegszerkesztő formátumában és lapozható e-book formában is. 
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3. feladat 

PREZENTÁCIÓ 

Készítsetek prezentációt, amely a lecke tanításához nyújt segítséget tanárotoknak! 

 A prezentáció 10 diából álljon! 

 A diák felépítése vázlatszerű, képekkel gazdagítva, szemléltető legyen! 

 Az utolsó két dia tartalma kiegészítő tananyag jellegű legyen, vagyis olyan információkat 

közöljön, ami a leckéből kimaradt, de mégis fontosnak tartjátok! 

 Alkalmazzatok áttűnést a diák között! 

 Animáció is jelenjen meg, de ne vigyétek túlzásba! Csak a magyarázatot segítő mértékben 

alkalmazzátok! 

Beküldendő: 

Az elkészült dokumentum az általatok használt prezentációkészítő formátumában. 

 

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 (feladatonként külön mappába rendezve) tömörítsék össze, a tömörített fájl neve 

csapatnév 2. forduló legyen! 

Mellékeljétek egy levélhez, amit a kozma.laszlo.verseny@gmail.com e-mail címre küldjetek el! 

A levél tárgya: csapatnév 2. forduló legyen! 

Határidő: 2019. február 20. 

A felmerülő kérdéseket, levélben, ezen a postaládán keresztül várjuk tőletek. A SULINET hibája 

miatt itt tarthatjátok a kapcsolatot a versenybizottsággal. 
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