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XIX. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

ELŐZETES FELADATOK A DÖNTŐRE 

DÖNTŐ: 2021. április 24. 

ELŐZETES FELADATOK A DÖNTŐRE 

1. feladat 

Nézzetek utána Lovász László matematikus életének és munkásságának! 

Gyűjtsetek minimum 3-3 képet, 3-3 videórészletet  

 Lovász Lászlóról 

 életéről 

 munkásságáról 

 díjairól, főkéntk az utoljára kapottról 

Gyűjtsetek életéről, munkásságáról és az utoljára kapott díjáról (magáról a díjról is) minél 

több információt. Miért kapta legutóbbi díját? Olyan magyarázatokat is keressetek, amelyek azt 

írják le, hogy a kapott díjat minek szokás nevezni?  

A gyűjtött szövegeket, képeket, videókat és ábrákat mentsétek el magatoknak! Szükségetek lesz 

rá a döntőn. 

2. feladat 

Nézzetek utána a COVID-19 elleni védőoltásoknak, amelyeket az EU és amelyeket a magyar 

hatóságok engedélyeztek! 

Gyűjtsetek legalább 3-3 képet és 1-1 videót mindegyikről! 

 Melyeket használják a legtöbb EU-s országban? 

 Milyen elven működnek ezek a vakcinák? 

 Melyik magyar kutató és csapata fejlesztette az egyik vakcinát? 

A felsorolt témákkal kapcsolatosan gyűjtsetek ismereteket és információkat! 

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

A gyűjtött szövegeket, képeket és ábrákat mentsétek el magatoknak! Szükségetek lesz rá a 

döntőn. 

3. feladat 

A döntőig ismerkedjetek meg a Google Drive - Google Diák, Google Rajzok, Google Jamboard 

szerkesztésével. Próbáljátok ki, hogy: 

 Hogyan tudjátok a dokumentumot megosztani szerkesztésre? 

 Hogyan tudtok egy dokumentumban közösen dolgozni? 

 Hogyan tudjátok megosztani csak olvasásra a kész dokumentumot? 

 Milye fájlformátumokban tudjátok lementeni a kész munkákat? 
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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: 2021. április 24. 

Az eredményhirdetés időpontja nem aznap, hanem 2021. április 30.-án lesz. 

A továbbjutott versenyzőkkel a döntő előtt felvesszük a kapcsolatot. 

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

tanárokon keresztül gyűjtünk be. 

A 7-10. korcsoporttal 2021. április 20.-án 15 órakor próbáljuk ki a kommunikációt ZOOM 

segítségével. A csatlakozáshoz szükséges linket az e-mail címetekre küldjük ki aznap a 

találkozó előtt 10 peccel. 

 

A változtatás jogát a körülmények alakulása szerint a zsűri fenntartja. 

 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK NEKTEK ÉS CSALÁDOTOKNAK! 

 

2021. március 25. 

Kozma OVB 

 


