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2021 – MEGVÁLTOZOTT ÉLETÜNK ÉS A MODERN TECHNOLÓGIA 
Projekt jellegű, 2021. február 24-ig beküldendő feladat 

1. feladat 

Nézzetek utána, hogy milyen változások történtek 2020. márciusától a gazdaságban! 

Gyűjtsetek szöveges információt valamint 3-3 képet arról, hogy: 

 Az egyes gazdasági ágazatok milyen módon vészelik át a veszélyhelyzetet? 

o például a vállalkozások átállnak az online működésre, home office-ra 

 Melyek azok az ágazatok, amelyek nagy vesztesei a veszélyhelyzetnek és miért? 

o turizmus, vendéglátás, légi közlekedés 

 Mely ágazatok a nyertesei ennek a helyzetnek? 

o webáruházak, futárszolgálat, orvosi segédeszköz gyártók 

 Születtek-e újabb ágazatok a kényszerhelyzetben? 

o például konferenciaalkalmazások, múzeumok virtualizációja 

(A példákkal segíteni kívántuk a feladat megértését. Felhasználhatjátok ezeket is és gyűjtsetek 

ti is még hozzájuk további ágazatokat!) 

A gyűjtött szövegeket, képeket, ábrákat és forrásokat gyűjtsétek egy fájlba! 

Beküldendő: 

A gyűjtött anyag fájlja csapatnev_linkek_kepek.docx néven! 

 

2. feladat 

Az első feladat témájában készítsetek egy Google űrlapot! 

 Az űrlap célja az ismerőseitek körében felmérni, hogy hogyan változott meg az életük, 

munkájuk! 

 A teszt 15 kérdésből álljon! 

 Legalább 3 féle feladattípust tartalmazzon! 

 Mindegyik kérdésre kötelező legyen a válaszadás! 

 A teszt kitöltését osszátok meg ismerőseitekkel, osztálytársaitokkal! (Legalább 20-an 

töltsék ki az űrlapot!) 

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

 A válaszokat gyűjtsétek be egy excel fájlba! 

Beküldendő: 

A teszt kitöltéséhez szükséges rövidített link és a válaszokat begyűjtő excel fájl! 
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3. feladat 

ISMERTETŐ FÜZET 

A két feladatban összegyűjtött információkból és képzelőerőtöket bevetve készítsetek egy 

ismertető arról, hogy milyennek gondoljátok a jövő gazdaságát! 

 Az ismertető legyen A/6 formátumú! 

 Adjatok figyelemfelhívó címet az ismertetőnek, melyet az első oldalra írjatok! 

 A második oldalra a kolofon kerüljön, amelyben: 

o Felkészítő tanárotok neve: (kérdezzétek meg tőle, hogy hozzájárul-e neve 

közzétételéhez) 

o Az ismertető tipográfiájáért felel: (az egyik csapattag neve) 

o A képek jogtisztaságáért felel: (a másik csapattag neve) 

o A tartalomért felel: (a harmadik csapattag neve) 

o Terjedelem: A/6 ívben 

o 1. kiadás 2021. 

 A harmadik oldalon legyen a tartalomjegyzék! 

 A negyedik oldalra írjatok bevezetőt a jövő gazdaságáról való elképzelésetekről! 

 Az ötödik oldaltól kezdődjön a témakörök kifejtése! 

 Minden felsorolt témakör kifejtése ki! 

 A ismertető 1 ív (=16 oldal) legyen! 

 Az oldalszámozás a 3. oldalon kezdődően szerepeljen mindegyik oldalon! 

 Minden oldalra - a témával összefüggő – képet tegyetek. A kép alatt apró betűvel 

jelöljétek a kép forrását! Csak jogtiszta képeket használjatok! 

 A dokumentum végén Források címszó alatt soroljátok fel azokat az internetes és nem 

internetes forrásokat, amelyeket felhasználtatok az ismertető elkészítésénél. Internetes 

forrásoknál legyen ott a letöltés dátuma, papíralapú források esetén fontos a kiadót és a 

kiadás évét feltüntetni! 

 A dokumentum egyféle betűtípust tartalmazzon, legfeljebb három méretben! 

 A törzsszöveg 12 pont legyen, a sortávolság 1,15 sor! 

 A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük! 

Beküldendő: 

Az elkészült dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában 

és lapozható e-book formátumban is. 
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Miután minden feladattal elkészültetek, a beküldendő fájlokat (feladatonként külön 

mappába rendezve) tömörítsétek össze, és úgy töltsétek fel egy általatok választott 

fájlmegosztó oldalra (Google Drive, Dropbox, stb.). A letöltési linket az alábbi módon 

küldjétek el e-mailben a kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre:  

 Tárgy: „Csapatnév - Kozma László Verseny megoldások- 2. forduló”  

 Az üzenet tartalmazza:  

o a letöltési linket  

o a csapat nevét  

o a csapattagok nevét  

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. 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK NEKTEK ÉS CSALÁDOTOKNAK! 
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