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XX. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY  
 

2. FORDULÓ - ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 

2022– XXIV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK   

1. feladat: KERESÉS  

A megadott témában, kétféle keresővel magyar és angol nyelvű webhely (3 

magyar, 3 angol, mindkét keresővel) 
12 pont  

Témák lefedettsége (Kik indulnak, verseny, helyezés, sportág) 4 pont  

Kereső fajtája, téma, link, letöltési dátum szerepel 8 pont  

A fájl megosztott fájl 2 pont  

A fájl struktúrája (csoportosítás) 2 pont  

Fájlnév 2 pont 

Összesen:  30 pont  

2. feladat: ÖSSZEFOGLALÓ FÜZET  

A füzet A/5 méretű 1 pont  

A füzet címe 1 pont 

Második oldal kötelező elemei: felkészítő tanárotok neve, tipográfiáért felel, a 

képek jogtisztaságáért felel, a tartalomért felel, terjedelem, kiadás 
1 pont 

    A füzet tipográfiájáért felel: (szöveg + név) 1 pont  

    A képeket válogatta és a minőségükért felel:  (szöveg + név) 1 pont  

    A tartalomért felel:  (szöveg + név) 1 pont  

    Terjedelem: (szöveg+ például 1 A/5 ív) 1 pont  

    1. kiadás 1 pont  

Tartalomjegyzék+ helye (3. oldalon) 2 pont 

Bevezetés + helye (4. oldal) 2 pont 

Első témakör kifejtése az 5. oldalon kezdődik 1 pont 

A füzet 16 oldal 1 pont 

Témakör kifejtése 9 oldalban 12 pont 

A 3. oldaltól legyen számozás. (Ellenkező esetben 0 pont) 2 pont 

Minden oldalon kép + apróbetűs forrás (Hiány esetén, minden hiányzóra -1pont, 

ha oldalanként több kép van, akkor annyiszor +1 pont, amennyivel több kép van 

forrásmegjelöléssel együtt a kiadványban.) 

12 pont 

Források, internetes letöltés dátuma, papíralapú kiadó + kiadás éve 4 pont 

Egyfajta betűtípus, legfeljebb három méretben 6 pont 

Törzsszöveg 11 pont, sortávolság 1, 15 sor 2 pont 

Tipográfiai megjelenés szöveg/kép helyzete, mérete a füzet méretéhez képest 2 pont 

Esztétikai megjelenés 2 pont 

Helyesírás 2 pont 

Fájl mentése szövegszerkesztőben, pdf formátumban 2 pont 

Összesen:  60 pont  
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3. feladat: KVÍZJÁTÉK  

Háttér, diamintán megtervezve 2 pont  

1. dia cím, alcím 2 pont  

10 kérdés szövege 3-3 válasszal, képpel 20 pont  

2. dián a kérdések linkjei, ami jól működik 10 pont  

Jó válasz dia képpel 2 pont  

Rossz válasz dia képpel 2 pont  

Próbálkozz újra link a rossz válasz dián 2 pont  

3. diától kezdődően MENÜ ami visszavisz a 2. diára 1 pont  

3. diától kezdődően KILÉPÉS 2 pont  

Bemutatón belül minden hivatkozások jól működik 2 pont  

Tipográfiai megjelenés 2 pont  

Esztétikai megjelenés 2 pont 

Helyesírás 1 pont 

Összesen:  50 pont  

 


