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2022 – XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 
 

A 2022. évi téli olimpiai játékok, hivatalos nevén XXIV. téli olimpiai játékok egy 15 sportág 102 

versenyszámát magába foglaló nemzetközi sportverseny, amit 2022. február 4. és február 20. 

között rendeznek meg a kínai Pekingben. 

1. feladat 

TÁBLÁZATKEZELÉS 

Az alábbi táblázatrészlet alapján gyűjtsétek össze azoknak a magyar sportolóknak az adatait, akik 

1924 és 2018 között pontot szereztek! Formázzátok meg a minta és a leírás alapján! A táblázatot 

újabb oszlopokkal bővítsétek a feladatoknak megfelelően! 

 

 A táblázatot Google táblázatban készítsétek el! Ha megosztjátok a dokumentumot, 

akkor közösen is tudjátok szerkeszteni! Szerkesszétek közösen! Kérjük, hogy olyan 

Google drive-ot használjatok, amelyről az elkészített állomány – az elkészítéstől 

számítva – egy évig elérhető és letölthető lesz a zsűri tagjai számára. 

 A betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 pontos legyen a táblázat összes adatára 

vonatkozóan! 

 A táblázatnak legyen olyan címe, ami a tartalmára utal! A minta szerinti cím 

„Magyarország”. Ezt cseréljétek le az általatok választottal! 

 A táblázat fejléce félkövér, középre igazított legyen, az adatsorok igazítását a minta alapján 

készítsétek el! 

 A számadatok egész pontosságúak legyenek! 

 Az E oszlopnál állítsátok be, hogy beíráskor csak választani kelljen a női, a férfi és páros 

szó közül! 

 A táblázatot rendezzétek 1. Sportág, 2. Versenyszám, 3. Helyezés, 4. Olimpia éve alapján 

növekvő sorrendbe! 

 Az I oszlop NÉV fejlécű legyen! Ide azoknak a sportolóknak a neve kerüljön, akik legalább 

kétszer szereztek pontot az olimpiákon! 

 Feltételes formázással állítsátok be a D oszlopban azoknak a sportolóknak a nevét zölddel, 

akik az I oszlopban is szerepelnek! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Peking
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 Diagrammon ábrázoljátok az egyes pontot érő helyezések számát a sportágak 

függvényében! Kékkel emeljétek ki azt a sportágat, amelyikben a legtöbb helyezést 

szereztek eddig és a hozzátartozó számadatot is jelenítsétek meg! 

 A diagram típusát Ti válasszátok meg, olyan típust válasszatok, amelyet a 

legszemléletesebbnek, legáttekinthetőbbnek gondoltok! 

 A diagrammot külön munkalapra készítsétek el! 

Beküldendő: 
 

Az elkészült táblázat linkje a feladat elején leírt feltételekkel. A megosztott dokumentumhoz adjatok 

hozzáférést is! (vagy publikus legyen a link birtokában bárkinek, vagy kifejezetten a Kozma 

Verseny felhasználónak adjatok hozzáférést: kozma.laszlo.verseny@gmail.com) 

 
2. feladat  

Keresd a párját MEMÓRIA JÁTÉK 

Készítsétek el a téli olimpia sportágaira vonatkozó memória játék kártyapárokat 

szövegszerkesztő program használatával! 

 A kártyák A6 méretűek legyenek! 

 A kártyapárok egyikén a sportág szimbóluma, a másikon a sportág neve szerepeljen! 

 A kártyák hátoldala legyen egységes, a témára utaló! 

 A kártyákon talpas betűtípust használjatok! 

 A kártyák egy fájlban legyenek szerkesztve és a sportágak neve szerint ábécérendben 

rendezettek! 

 A kártyajátékhoz készítsétek el a játékszabályt! Ezt egy külön kártyára írjatok és a 

memóriakártyák után helyezzétek el! 

 A kártyákat úgy helyezzétek el a lapokon, hogy kétoldalas nyomtatás esetén, kivágás 

után játszani tudjatok velük! 

 Az elkészült anyagot nyomtassátok ki és a kivágott kártyákat fényképezzétek le! 

 Készítsetek egy QR-kódot, aminek a segítségével letölthető lesz: az elkészült szöveges 

dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában és 

pdf formátumban is, valamint a nyomtatott kártyákról készült fotó. 

Beküldendő: 

Az elkészült szöveges dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő alapértelmezett 

formátumában és pdf formátumban is, valamint a nyomtatott kártyákról készült fotó. 

Valamint az utolsó feladatban készített QR-kód. 

  

mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com
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3. feladat  

INFOGRAFIKA 

Nézzetek utána, hogy mi az infografika és az infografika céljának megfelelően készítsetek 

infografikát, amelyben bemutatjátok a Téli Olimpiai játékokat a versenyszámok sorrendjében! 

Kötelező elemek: 

 Főcím  

 Sportágak eredete (Miért? Mikortól?  stb.) 

 Milyen versenyszámok lesznek? Készítsetek saját rajzot a versenyszámokról! 

 A témához tartozó legalább 2 szófelhő, amelyek legalább 10 szóból készüljenek. 

 A 2. feladatban elkészített QR-kód 

 A tipográfiai megjelenést is értékeljük. 

Beküldendő: 

 Az infografika jpg formátumban. 

 

4. feladat 

Az összes feladat végrehajtása során felhasznált forrásokat, a forrásanyagok linkjeit és a letöltés 

dátumát gyűjtsétek egy fájlba, feladatonként csoportosítva! Csak jogtiszta anyagokat használjatok! 

Beküldendő: 

A forrásokat tartalmazó fájl. A fájl neve csapatnév_forrasok legyen! 

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”  

 Az üzenet tartalmazza: 

 a letöltési linket 

 a csapat nevét 

 a csapattagok nevét  

Kérjük, hogy olyan Google drive-ot használjatok, amelyről az elkészített állomány – az 

elkészítéstől számítva – egy évig elérhető és letölthető lesz a zsűri tagjai számára. 

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.  

FIGYELEM: Csak a jelentkezéskor megadott e-mail címről leadott munkákat értékeljük. 
 


