
KOZMA LÁSZLÓ 5-6. ÉVFOLYAM 2020/2021 
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DÖNTŐ FELADAT 2021. ÁPRILIS 24. 

FONTOS tudnivalók a Kozma-verseny 2021. április 24-i online felületével kapcso-
latban: 

1. A versenyfeladatok a 4. oldaltól kezdődnek. 

2. A tesztfeladat megoldásához szükséges link az „1. Teszt feladatsor” alatt található. 

3. Bejelentkezéshez szükséges paraméterek (felhasználói név és jelszó) az „1. Teszt feladatsor” alatt 

vannak. 

4. Bármelyik, általad kedvelt böngészőprogram használható. 

 

 

5. Töltsük ki a tesztet az instrukcióknak megfelelően! 

6. Kitöltés után, ne zárd be a böngészőablakot, hanem nyiss meg ugyanebben a böngészőben egy új 

lapot és a címsorba írd be: www.office.com. A bejelentkezéshez használd ugyanazt a felhasználói 

azonosítót és jelszót, amivel a teszt kitöltéséhez be kellett lépned. (Amennyiben a rendszer ezt 

igényli.) Szigorúan a kapott azonosítókat használd, ugyanis a személyes O365 felhasználói azonosí-

tód használata a versenyből való automatikus kizárást vonja maga után! Belépés után indíthatod a 

http://www.office.com/
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bal oldali menüből a „Word”, valamint „Power Point” applikációt. A feladatokat online az office 365 

felületére végezd el! 

 

7. A feladatokat mindig a saját – Onedrive – felületre, azon belül pedig a saját kódszámú mappa alatt, 

a saját kód néven elmentve végezd el! 
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Kozma László 

XIX. Országos Informatika Alkalmazói 

Tanulmányi Verseny 

2021. április 24. 

döntő 

feladatok 
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1. Teszt feladatsor 

A feladatsor elérhetőségi linkje: https://forms.office.com/r/mhJcQuESgF 

A megoldáshoz bejelentkezés szükséges! A felületre való bejelentkezéshez használd a következő 

paramétereket! 

felhasználói neved: 

jelszavad: 

15 pont 

2. Szövegszerkesztés 

 Nyisd meg a nyersword56 nyers szöveget! 

 Formázd meg a szöveget az alábbi utasítások és a mellékelt minta alapján! 

 Ne feledd a folyamatos mentést az Office 365 felületre a kódszámod mappa alá  

kódszámod.docx néven!!!! 

 A nyers fájlt mentsd el más néven a kódszám mappába! A fájl neve a kódszámod legyen! 

Munkád során vedd figyelembe a következő utasításokat: 

 A lap mérete A4, álló tájolású! 

 Ellenőrizd le a nyers szöveg helyesírását! 

 Az élőfej bal oldalára a kódszámodat írd be!  

 A dokumentumban ne használj felesleges szóköz és bekezdésjelet! 

 A dokumentumban Times New Roman betűtípust, 12 pt, 14 pt, 16 pt, 24 pt-os betűméretet 

használj! 

 A kép magassága 2 cm legyen! 

 A kép stílusa középponti árnyék téglalap legyen! 

 Figyeld a mintát! 

25 pont 

3. Prezentáció és grafika 

 Nyisd meg a nyersprezentacio56.pptx állományt és formázd meg a mintának és az alábbi utasí-

tásoknak megfelelően! A nyers fájlt mentsd el más néven a kódszám mappába! A fájl neve a 

kódszámod legyen! 

1. dia 
1. lépés: lapelem  

 0,4” oldalhosszúságú négyzet 

 a vonal mérete 2,25 pt, színe (vörös 56 zöld 93 kék 138) 

 a kitöltő színe fehér (vörös 255 zöld 255 kék 255) 

2. lépés: színpiramis 

 16 darab alapelemből áll. 

 alsó sor 7 darab, 

 a következő sor 5 darab 

https://forms.office.com/r/mhJcQuESgF
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 majd 3 darab 

 és végül 1darab négyzet felhasználásával készül. 

 A színezésnél: 

o minden sorban a szélsők vonalszínű kitöltésűek (vörös 56 zöld 93 kék 138) 

o a következő színe (vörös 110 zöld 150 kék 200) 

o a következő (vörös 150 zöld 180 kék 215)  

o a legbelső pedig (vörös 210 zöld 225 kék 240).  

Egyre világosabbak a színek a középső négyzet felé haladva. 

 

3. lépés minta elkészítése 

 A színpiramist másold és tükrözd vízszintesen.  

 Illeszd a mintának megfelelően egymáshoz őket. 

 

4. lépés a sorminta 

 Készíts 3 darab minta felhasználásával sormintát! 

 Ezután helyezd el a feliratokat 1.lépés, 2.lépés, 3.lépés 4.lépés, amelyek Algerian betűtípu-

súak, 24 pt-osak, színük: (vörös 56 zöld 93 kék 138). 

 A háttérszín (vörös 210 zöld 225 kék 240) 

 Animáció: az elkészítés lépéseinek sorrendjében beúszás lentről legyen! 

 

2. dia 

 A dia háttérszíne (vörös 199 zöld 199 kék 199) 

 A szövegek Algerian betűtípusúak és 24 pt betűméretűek legyenek! A betűk színe (vörös 56 

zöld 93 kék 138). 

 A nyíl magassága 0,4”, szélessége 0,8” legyen! 

 A körvonal színe és a töltőszín is (vörös 56 zöld 93 kék 138) legyen! 

 A képek: 

o A bal felső és a jobb alsó magassága 2,75”, szélessége 2,75” legyen!  

o A bal alsó és a jobb felső magassága 4”, szélessége 4” legyen! 

 Animáció: 

o beúszás lentről, a sorrend: szövegek, képek, nyíl. 

 

3. dia 

 A dia háttérszíne (vörös 199 zöld 199 kék 199) 

 A szöveg színe (vörös 56 zöld 93 kék 138) a kisbetűs szöveg Arial 24 pt-os félkövér legyen, 

míg a nagybetűs felíratok Algerian 24 pt-osak legyenek! 

 Képek: 

o A bal és jobb felső sarokban a magasság 2,4”, szélesség 2,4” 

o A bal és jobb alsó sarokban a magasság 4” szélesség 4” 

o Fémkeret képstílusúak legyenek! 

 Animáció: 

o beúszás lentről, a sorrend szöveg, kép, szöveg, kép, szöveg, kép, szöveg, kép, szö-

veg.  

 

4. dia  

 A dia háttérszíne (vörös 199 zöld 199 kék 199) 
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 A szöveg színe (vörös 56 zöld 93 kék 138) legyen! 

 A kisbetűs felirat Arial 24 pt-os félkövér, a nagybetűs pedig Algerian 24 pt-os legyen! 

 Valamennyi kép magasság 2,4”, szélesség 2,4”, stílusa finom élű négyszög legyen! 

 Animálás csak a szövegeknél alkalmazz: forgás jobbra típusút!  

 

Az áttűnés a diák továbbításánál 2 másodperc legyen! 

50 pont 
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