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2022– XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK   

1. feladat: TÁBLÁZATKEZELÉS  

Azon magyar sportolók adatai, akik 1924 és 2018 között pontot szereztek. Ha hiányos akkor 

kettőnként 1 pont levonás. 
5 pont  

A táblázat elkészítése 1 pont  

A betűtípus és betűméret 1 pont  

A fájl elnevezése 1 pont  

Fejléc és adatsorok formázása 1 pont  

Egész pontosságra igazítás, ezresek szerint csoportosítva 1 pont 

Egységek rögzítése a cellaformázásnál, hogy lehessen vele számolni 2 pont 

E oszlopban beállítás 3 pont 

Táblázat rendezése (1. Sportág, 2. Versenyszám, 3. Helyezés, 4. Olimpia éve) 4 pont 

I oszlop függvénnyel 2 pont 

D oszlopban feltételes formázás (azoknak a sportolóknak a neve zölddel.  Ha kimarad egy 

név 1 pont levonás) 
2 pont 

Diagram (az egyes pontot érő helyezések a sportágak függvényében! Kékkel emeljétek ki 

azt a sportágat, amelyikben a legtöbb helyezést szereztek eddig és a hozzátartozó 

számadatot) 

4 pont 

Diagram típusának megválasztása (szemléletesség, áttekinthetőség) 2 pont 

Diagram külön munkalapon 1 pont 

Esztétikai megjelenés (táblázat, diagramok) 4 pont 

Helyesírás 2 pont 

Összesen:  36 pont  

2. feladat: MEMÓRIA JÁTÉK  

A kártyák mérete 1 pont  

A kártyákon a megfelelő szöveg/kép található (ha 1-2 hiány van 1 pont) 2 pont  

A kártyák hátoldalának megtervezése az olimpiára utal. Ötletes. Ha nem ötletes 2 pont, ha 

nem az olimpiára utal 1 pont. 
3 pont  

A kártyákon talpas betűtípus  1 pont  

A kártyák egy fájlba szerkesztve, sportágak szerint betűrendben 2 pont 

Játékszabály 2 pont  

Az oldalak elhelyezése kétoldalas nyomtatáshoz 1 pont  

Tipográfiai megjelenés szöveg helyzete, mérete a lapon méretéhez képest 2 pont  

Esztétikai megjelenés 2 pont 

Helyesírás 2 pont 

QR-kód elkészítése és mentése 2 pont 
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Fájl mentése szövegszerkesztőben, pdf-ben 2 pont 

Fénykép a kártyajátékról 2 pont 

Összesen:  24 pont  

3. feladat: INFOGRAFIKA  

A dokumentum elkészítése, mentése (jpg, felbontás) 2 pont  

Infografika jelleg 3 pont  

Kötelező elemek megléte: főcím 1 pont  

Sportágak eredete 1 pont  

Milyen versenyszámok? 1 pont  

Saját készítésű rajzok a versenyszámokról 2 pont  

2 Szófelhő legalább 10-10 szóból 2 pont  

QR-kód 1 pont  

Tipográfiai megjelenés szöveg/kép helyzete, mérete a teljes mérethez képest 5 pont  

Esztétikai megjelenés minden kötelező elemrészre 

(cím, eredet, versenyszámok, rajzok, szófelhő) 
10 pont  

Helyesírás 2 pont  

Összesen:  30 pont  

4. feladat: FORRÁSADATOK 

A feltételeknek megfelelően található az anyag a drive-on  

(feladatonként külön mappában, tömörítve) 
2 pont 

A dokumentum elkészítése, mentése 2 pont 

Tipográfiai megjelenés a teljes mérethez képest 2 pont 

Esztétikai megjelenés 2 pont 

Helyesírás 2 pont 

Összesen: 10 pont 

  

I. FORDULÓ   
ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ   


