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2022 – XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK 

1. feladat: KERESÉS 

Válasszatok egy kulcsszavas- és egy tematikus keresőt. Mindkét keresővel keressetek az alább 

megadott témákkal foglalkozó három magyar és három angol nyelvű weboldalt! 

A témák, amelyekre vonatkozóan kérjük a keresést a XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON 

induló MAGYAR SPORTOLÓKKAL kapcsolatosak: 

 Kik indulnak? 

 Ezeknek a versenyzőknek az eddigi sportpályafutása: 

o Milyen versenyeken hányadik helyezést értek el? 

o Milyen sportágakban indultak, indulnak? 

o Milyen helyezést értek el? 

A forrásanyagokat gyűjtsétek egy fájlba, témánként csoportosítva! 

A kereső felírása után adjátok meg a témát, majd a magyar, utána az angol weboldal linkjét és a 

letöltés dátumát! 

A forrásokat Google dokumentumban 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 fájl neve csapatnév_forrasok legyen! 

Beküldendő: 

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

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

használónak adjatok hozzáférést: kozma.laszlo.verseny@gmail.com)   

 
2. feladat: ÖSSZEFOGLALÓ FÜZET 

Az összegyűjtött weboldalakról származó információkból készítsetek összefoglaló füzetet a 

XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOKON induló magyar sportolókról, sportágaikról! 

 A tájékoztató legyen A/5 formátumú! 

 Minden felsorolt témakört fejtsetek ki! 

 Adjatok figyelemfelhívó címet a füzetnek, melyet az első oldalra írjatok! 
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 A második oldalra a kolofon kerüljön, amelyben szerepel: 

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

közzétételéhez), 

o A tájékoztató 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/5 ívben 

o 1. kiadás 2020. 

 A harmadik oldalon legyen a tartalomjegyzék! 

 A negyedik oldalra írjatok bevezetőt! 

 Az ötödik oldaltól kezdődjön a témakörök kifejtése! 

 A tájékoztató 2 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 a tájékoztató 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 11 pont legyen, a sortávolság 1,15 sor! 

 A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük! 

Beküldendő: 

Az elkészült szöveges dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában 

és pdf formátumban is. 

3. feladat KVÍZJÁTÉK 

Készítsetek kvízjátékot a prezentációkészítő programmal az összefoglaló füzetben foglalt is-

meretekből és az 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 meg-

nevezése.)  
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c. Találjatok ki 10 kérdést a témával kapcsolatban és mindegyik kérdésre 3-3 lehetséges vá-

laszt, 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 le-

hetséges három válasszal külön dián jelenjen meg! Képpel, illusztrációval segítsétek a dön-

tést!  

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

lálok!" 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 kilép-

hetünk a vetítésből!  

h. A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!  

Beküldendő: 

Az elkészült prezentáció az általatok használt program alapértelmezett formátumában. 

 

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:  

 a letöltési linket  

 a csapat nevét  

 a csapattagok nevét   

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

szítéstől 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. 
 


