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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 

 Alakítsátok ki az egyik versenyző számítógépén az alábbi mappaszerkezetet: 

  

 A Lovász Lászlóról előzetesen gyűjtött anyagaitokat (1. előzetes feladat) másoljátok 

bele a 1_LovaszLaszlo nevű könyvtár megfelelő almappáiba! 

 A COVID-19 elleni védőoltásokról gyűjtött anyagaitokat (2. előzetes feladat) 

másoljátok bele a 2_VedoOltas nevű könyvtárba, oltásonként külön almappákba 

csoportosítva! 

(Azokat a forrásokat, amik több oltáshoz is tartozhatnak, a 2_VedoOltas könyvtár 

gyökerébe tehetitek.) 

 A gyűjtött egyszerű képeket és ábrákat az abra könyvtárba tegyétek! 

 A további feladatok megoldásait is a megfelelő mappában helyezzétek el! 

 Ha minden feladattal elkészültetek, akkor a KozmaDonto_2020-2021 mappát (és annak 

teljes tartalmát) tömörítsétek össze egy fájlba, majd egészítsétek ki a fájl nevét a 

csapatotok nevével, és azt töltsétek fel a feladatlap végén ismertetett módon! 
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2. feladat 

Készítsetek vetélkedőt prezentációkészítő programmal Lovász László életéről, munkásságáról, 

a most kapott díjáról, (magáról a díjról is külön) az eddig összegyűjtött képek és szövegek 

segítségével, a következő feltételekkel:  

a. A bemutató hátterét diamintán tervezzétek meg!  

b. Az első dia elrendezése címdia legyen! (Cím: VETÉLKEDŐ, alcím a választott téma 

megnevezése.)  

c. Találjatok ki 6 kérdést a témával kapcsolatban és mindegyik kérdésre 3-3 lehetséges 

választ, amelyek közül csak az egyik helyes!  

d. A 2. dia menüként működjön, itt csak soroljátok fel a kérdésszámokat: 1. kérdés, 2. 

kérdés stb. Ha az 1. kérdés-re kattintunk a megfelelő diára ugrik, stb.! kérdés a hozzá 

tartozó lehetséges három válasszal külön dián jelenjen meg! Képpel, illusztrációval 

segítsétek a döntést!  

e. Ha a helyes válaszra kattintunk egy olyan dia jelenjen meg, amelyiken szerepel a "Jó 

válasz!" szöveg, ha rossz válaszra kattintunk, akkor a "Rossz válasz!" szöveg, alatta 

pedig a Próbálkozz újra! szöveg! Képet itt is használjatok!  

f. A Próbálkozz újra! feliratra kattintva jussunk vissza a megfelelő kérdés diára!  

g. 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!  

h. A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!  

A fájlt mentsétek Lovász_László_csapatnév néven a használt alkalmazói szoftver 

formátumában!  

Készüljetek fel az általatok készített vetélkedő bemutatására! A bemutatás alkalmával 

játsszátok el, hogy az egyik csapattag a tanár, a másik két csapattag pedig a diák szerepében 

válaszol a tanár által kivetített kérdésekre. 
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3. feladat 

Az összegyűjtött képek és szövegek felhasználásával a COVID-19 elleni védőoltásokról, 

amelyeket az EU engedélyezett és amelyeket a magyar hatóságok engedélyeztek, készítsetek 

infografikát! 

Kötelező elemek: 

a. főcím 

b. minden vakcina külön alcím 

c. hol engedélyezték, milyen elven működik, hol végezték a vakcinával kapcsolatos 

kutatásokat 

d. a magyar kutató külön alcím 

e. minden alcímnél legalább 2 kép és három mondat legyen 

f. a tipográfiai megjelenést is értékeljük.  

Az elkészült infografikát mentsétek el infografika_csapatnév.jpg formátumban! 

 

A feladatokat tartalmazó tömörített fájlt 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! 

FIGYELEM! 

A tömörített fájl létrehozásának időpontja nem lehet későbbi, mint 12 óra, és legkésőbb 12:15 

óráig a letöltési link meg kell érkezzen e-mail-ben. 

 

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

Ezt követően 1230 órakor 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. Kérjük, hogy az előadás alatt a kamerát is használjátok. 

 

Jó munkát kíván a versenybizottság! 

mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com

