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Kedves Versenyzők! 

Az idei döntő rendhagyó módon zajlik. 

Az feladatokat közösen, távoli együttműködéssel oldjátok meg! 

A verseny közben a kozma.laszlo.verseny@gmail.com e-mail címre írhatjátok meg 

kérdéseiteket, tarthatjátok a zsűrivel a kapcsolatot. 

 

1. feladat - előzetes 

Az előzetes feladatban megadott szempontoknak megfelelő kép és információ gyűjteményt 

Semmelweis Ignácról rendezzétek egy mappába. A mappa neve 1. feladat_előzetes legyen! 

 

2. feladat - előzetes 

Az előzetes feladatban megadott szempontoknak megfelelő kép és információ gyűjteményt 

COVID-19-ről rendezzétek egy mappába. A mappa neve 2. feladat_előzetes legyen! 

 

3. feladat - előzetes 

A Google űrlap rövidített linkjét tegyétek bele egy szöveges dokumentumba! Ezt a 

dokumentumot és a válaszokat begyűjtő excel fájlt tegyétek bele egy mappába! A mappa neve 

3. feladat_előzetes legyen! 

 

4. feladat - döntő 

A COVID-19-el kapcsolatosan összegyűjtött képek, szövegek az elkészített Google űrlap által 

excel fájlban gyűjtött adatok és az elkészített szájmaszk felhasználásával készítsetek 

infografikát! 

Kötelező elemek: 

a. főcím, 

b. minimum hat alcím 

c. minden alcímnél legalább 2 kép és három mondat legyen 

d. az előzetes feladatban készített űrlap elérhetőségének rövidített linkje 

e.  az előzetes feladatban (3.) elkészített excel fájl adataiból legalább két grafikon 

f. az előzetes feladatban elkészített szájmaszkok használatban 

g. a tipográfiai megjelenést is értékeljük 

Az elkészült infografikát mentsétek el covid_19_csapatnév.jpg formátumban! 
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5. feladat - döntő 

Készítsetek prezentációt Semmelweis Ignác életéről és felfedezéséről, annak alkalmazásáról 

az eddig összegyűjtött képek és szövegek segítségével, a következő feltételekkel:  

a. Készítsetek legalább 15 diát! 

b. A diák készítése során figyeljetek a prezentációkészítés és vetítés szabályaira! 

c. A bemutató hátterét a témához tervezzétek meg!  

d. Tervezzetek logót a csapatotoknak és azt helyezzétek el minden dia bal felső sarkába! 

e. A diák alján jelenjen meg a dia sorszáma és az aktuális dátum! 

f. Minden dián azonos betűtípust használjatok, az azonos típusú szövegek betűmérete 

azonos legyen! 

g. Az első dia elrendezése címdia legyen! (Cím: A MEGMENTŐ)  

h. A 2. dia menüként működjön, itt csak soroljátok fel az alcímeket, amelyek az előzetes 

feladat 1. feladatában témaként jelentek meg! Érjétek el, hogy ha az 1. alcímre 

kattintunk a megfelelő diára ugrik, stb.!  

i. A harmadik diától kezdődően a diák bal alsó részében a Menü felirat szerepeljen, 

aminek segítségével visszatérhetünk a menübe, a jobb alsó részben a Kilépés felirattal 

pedig kiléphetünk a vetítésből!  

j. Az animációkat, áttűnéseket az előadásmódotokhoz igazítsátok! 

k. A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!  

A fájlt mentsétek Megmento_csapatnév néven a használt alkalmazói szoftver formátumában! 

Készüljetek fel az előadásra! 

 

Mind az 5 feladatot tegyétek bele egy csapatnév_döntő mappába!  

Töltsétek fel valamelyik versenyző google drive-jába! 

Az eléréséhez szükséges linket rövidítsétek le! A link nevében legyen fellelhető a csapat neve! 

Küldjétek el a rövidített linket a kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre 12 óráig! 

 

1230 órakor a zsűri kiküldi a videokonferenciához való csatlakozás linkjét illetve azonosítóját. 

Ezt követően egy előre véletlenszerűen kialakított sorrend szerint videokonferencia keretében 

az egyik csapattag bemutatja a csapatot és az előadásukat a zsűrinek és a többi versenyzőnek, 

akik értékelik a bemutatót. A másik két csapattag jelenléte is kötelező a bemutatás alatt. 

 

Jó munkát kíván a versenybizottság! 

 

mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com

