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Előzetes feladat a döntőre      Döntő: 2020. április 25. 

 
XVIII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

 

ELŐZETES FELADAT A DÖNTŐRE 

1. feladat 

Nézzetek utána, hogy SEMMELWEIS IGNÁC mely felfedezése lehet hasznos most számunkra 

is! 

Gyűjtsetek minimum 3-3 képet arról, hogy ennek a felfedezésnek mik a  

a.  szabályai 

b. lépései 

c. miért fontos, és mi bizonyítja ezt? 

Gyűjtsetek SEMMELWEIS IGNÁC találmányával és életével kapcsolatosan minél több 

információt és képeket róla! 

Vigyázzatok arra, hogy a képek ne sértsenek személyiségi jogokat! Győződjetek meg, hogy hiteles 

forrásból származik, publikus-e, illetve milyen célból publikus? 

A gyűjtött szövegeket, képeket és ábrákat gyűjtsétek össze magatoknak egyik csapattársatok 

google drive mappájába, amit meg tudtok egymással és majd a döntőn a zsűrivel is osztani! Erre 

szükségetek lesz a döntőn! 

 

2. feladat 

Nézzetek utána, mi az a COVID-19? 

Gyűjtsetek legalább 3-3 képet! Vigyázzatok arra, hogy a képek ne sértsenek személyiségi jogokat! 

Győződjetek meg, hogy hiteles forrásból származik, publikus-e, illetve milyen célból publikus? 

a. képi ábrázolásáról 

b. elterjedtségéről az EU-ban (pl. térképek, statisztikák) 

c. óvintézkedésekről vele szemben 

d. tüneteiről 

e. tünetek esetén a teendőkről 

A felsorolt témákkal kapcsolatosan gyűjtsetek ismereteket és információkat! 

Gyűjtsetek még egyszerű ábrákat (pl. nyíl, témával kapcsolatos piktogramok)! 

 

A gyűjtött szövegeket, képeket és ábrákat gyűjtsétek össze magatoknak egyik csapattársatok 

google drive mappájába, amit meg tudtok egymással és majd a döntőn a zsűrivel is osztani! Erre 

szükségetek lesz a döntőn! 
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3. feladat 

Készítsetek egy Google űrlapot! 

 A feladata a külföldről érkezők közül kiszűrni a betegséggyanús embereket! 

 Az űrlap minimum 10 kérdésből álljon! 

 Legalább 3 féle feladattípust tartalmazzon! 

 Mindegyik kérdésre kötelező legyen a válaszadás! 

 Állítsátok be, hogy mikor beteggyanús egy beutazó! 

 Az űrlapon használjatok elágazást, ehhez segítségetekre lehet a következő linket található 

videó: https://www.youtube.com/watch?v=6110yW7ovD4 

 Az űrlap kitöltését osszátok meg ismerőseitekkel, osztálytársaitokkal! 

 A hosszú linket rövidítsétek le, és azt küldjétek ki nekik! 

 A válaszokat gyűjtsétek be egy excel fájlba! Erre szükségetek lesz a döntőn. 

 

4. feladat 

Most magatoknak készítsetek szájmaszkot, amelyet a döntőn mutattok be! 

Kérjük, hogy legyen a számítógépeteken vagy laptopotokon Office-csomag, valamilyen szoftver 

infografika készítésére és olyan program, aminek segítségével videokonferenciát indíthattok 

egymással és a zsűrivel! 

 

A döntő előtt 2020. április 20-án 15 órától az alábbi időbeosztás szerint szeretnénk a kapcsolat 

felvételére egy próbát lebonyolítani veletek. 14 óráig a kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre 

várjuk a csapatoktól az információt, a videokonferenciához szükséges csatlakozáshoz. 

Csapatnév Beosztás 

NEMTUDOM 1500-1515 

InfOlimpikonok 1515-1530 

Champions 1530-1545 

Threewifi 1545-1600 

chargers 1600-1615 

Infománia 1615-1630 

Agymenők 1630-1645 

BTVAVB 1645-1700 

TechNoLogic 1700-1715 

Bithuszárok 1715-1730 

 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK NEKTEK ÉS CSALÁDOTOKNAK! 

https://www.youtube.com/watch?v=6110yW7ovD4
mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com
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Előzetes tudnivalók a döntővel kapcsolatban 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a döntőt on-line kapcsolattal bonyolítjuk le. A lebonyolításhoz 

minden versenyzőnek szükséges internet kapcsolattal rendelkeznie. 

Az időpont nem változott: 2020. április 25. 

Az eredményhirdetés időpontja nem aznap, hanem 2020. április 30.-án lesz. 

A továbbjutott versenyzőkkel a döntő előtt fel vesszük a kapcsolatot. 

Az 5-6. korcsoport versenyzőitől kérünk egy érvényes e-mail címet, melyet a felkészítő tanárokon 

keresztül gyűjtünk be. 

A 7-10. korcsporttal 2020. április 20.-án az előzetes feladatok dokumentumban közölt 

időbeosztás szerint próbáljuk ki a kommunikációt.  

 

A részletekről a döntő előtt még tájékoztatást küldünk. 

 

A változtatás jogát a körülmények alakulása szerint a zsűri fenntartja. 

 

 

2020. március 25. 

Kozma OVB 


