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ELŐZETES FELADATOK A DÖNTŐRE 

1. feladat 

Nézzetek utána, hogy 2022. február 4.-től, 2022. február 20. -ig tartó Olimpiai játékokon Pe-

kingben milyen eredményt értek el a magyarok! 

Gyűjtsetek minimum 5-5 képet az alábbi témákban: 

a. a pekingi Olimpiai játékok színhelyéről 

b. a magyar versenyzőkről, eredményeikről 

c. éremtáblázatokról, ponttáblázatról 

d. az olimpia – vírus miatti – nagy újításairól 

e. mely területeken alkalmaztak robotokat 

Gyűjtsetek a magyarok szereplésével és az alkalmazott robotokkal kapcsolatosan minél több 

információt. Olyan magyarázatokat is keressetek, amelyek azt írják le, hogy miért alkalmaztak 

ilyen sok robotot. Keressetek véleményeket a robotok alkalmazásával kapcsolatosan! 

A gyűjtött szövegeket, képeket és ábrákat hozzátok magatokkal pendrájvon a döntőre! 

2. feladat 

Gondoljátok végig, nézzetek utána és indítsátok be fantáziátokat, hogy az iskolában hol és mi-

lyen robotokat lehetne használni! Ötleteljetek, mutassátok meg kreativitásotokat! 

• Gyűjtsetek képeket, grafikákat, információkat, cikkeket! 

• Kutakodjatok az interneten, szaklapokban ezzel a témával kapcsolatosan! 

• Gyűjtsetek ismereteket és információkat a témával kapcsolatosan! 

• Keressetek ingyenesen letölthető szoftvereket, amelyekkel elképzeléseiteket meg tudjá-

tok jeleníteni! Legyen köztük animációkészítő szoftver is! 

• A gyűjteményt hozzátok magatokkal pendrájvon a döntőre! 

3. feladat 

A feladatok kapcsán – virtuálisan – ellátogattatok Pekingbe. Készítsetek a másik csapat mind-

három tagjának olyan ajándékot, amiről a megajándékozott csapat ráismer milyen sportágra 

utal az ajándékotok! 

Az elkészített ajándékokat hozzátok magatokkal! 

FIGYELEM! 

A döntőn, csapatonként 2 laptopot lehet használni. Kérjük, hogy a csapatok hozzanak magukkal 

két laptopot, melyeken legyen Office-csomag, infografika és animáció készítésére alkalmas 

szoftver! A laptopokon legyen beállítva az EDUROAM hálózatra való csatlakozáshoz szüksé-

ges felhasználói név és jelszó, hogy az eszköz automatikusan csatlakozzon az internetre. 
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Tájékoztató a 

Kozma László XX. Országos Informatika Alkalmazói  

Tanulmányi Verseny döntőjével kapcsolatban 

  
Örömünkre szolgál, hogy a döntőt ismét személyes találkozással valósíthatjuk meg. 

 

 

Időpont: 2022. április 23.  

  

Helyszín: Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola  

2440 Százhalombatta, Damjanich út 24.  

 

Érkezés: 900-930 óra 

Regisztráció: 900-930 óra 

Megnyitó: 930-945 óra 

A verseny kezdési időpontja: 1000 óra 

 

Az 5-6-os versenyzők 90 percet dolgoznak 1000-1130 

Szendvicsebéd elfogyasztása: 1130-1200 

 

A 7-10-es csapatok 120 percet dolgoznak  1000-1200 

Szendvicsebéd elfogyasztása 1200-1230 

A versenymunkák bemutatása  1230-1430 

 

Eredményhirdetés várhatóan: 1530 óra  

 

 

Kozma László Országos Versenybizottság 

kozmaovb@mail.battanet.hu  


