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Előzetes feladatok értékelése: 

1. ANYAGGYŰJTÉS AZ 

OLIMPIÁRÓL 

 5-5 kép és szöveges információ 

    

1. a pekingi Olimpiai játékok színhelyéről 

2. a magyar versenyzőkről, eredményeikről 

3. éremtáblázatokról, ponttáblázatról 

4. az olimpia – vírus miatti – nagy 

újításairól 

5. mely területeken alkalmaztak robotokat 

képek, információk 15 pont 

2. ROBOTOK AZ ISKOLÁBAN 

ANYAGGYŰJTÉS 
    

képek 

grafikák 

információk 

  5 pont 

Összesen   20 pont 

 

1. Feladat - INFOGRAFIKA 

Készítsetek infografikát a téli olimpiai játékokon elért magyar eredmények bemutatására! 

Kötelező elemek: 

 Főcím 

 A pekingi Olimpiai játékok színhelyének bemutatása 

 A magyar versenyzők és eredményeik bemutatása 

 Éremtáblázatok, ponttáblázatok bemutatása 

Az infografika jellegét, a tipográfiai megjelenést, a szöveg/kép helyzetét, méretét a teljes 

mérethez képest, az esztétikai megjelenést minden kötelező elemrészre értékelni fogunk. 

Beadandó 

Az infografika jpg formátumban. 

A dokumentum elkészítése, mentése (jpg, felbontás) 2 pont 

Infografika jelleg 3 pont 

Kötelező elemek megléte: 
1 pont 

Főcím 

A pekingi Olimpiai játékok színhelyének bemutatása 3 pont 

A magyar versenyzők és eredményeik bemutatása 3 pont 

Éremtáblázatok, ponttáblázatok bemutatása 3 pont 

Tipográfiai megjelenés szöveg/kép helyzete, mérete a teljes mérethez képest 5 pont 

Esztétikai megjelenés a címre és minden kötelező elemrészre: 3x3 téma 9 pont 

Helyesírás 1 pont 

Összesen: 30 pont 
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2. Feladat - PREZENTÁCIÓ 

Készítsetek prezentációt az alábbi témák bemutatására!  

o Robotok az olimpián 

o Robotok az iskolában 

o Melyik sportágra gondoltam? 

 A bemutató hátterét diamintán tervezzétek meg! 

 Tervezzetek a témához illő logot a csapatotoknak, mely minden dián jelenjen meg! 

 A prezentáció első diája címdia típusú legyen! (Cím: Téli olimpiai játékok, alcím: 

csapatnév, csapattagok nevei) 

 A 2. dia menüként működjön, itt csak soroljátok fel a témákat, melyek hivatkozásként 

működjenek! Ha rákattintunk valamelyik témára, a téma kifejtéséhez vezessen (4 dián 

keresztül)! Ezután vissza lehessen térni a 2. diához! 

 Így dolgozzátok fel mind a három témát! 

 A „Melyik sportágra gondoltam?” az általatok – az ajándék témájának – választott 

sportágról szóljon, a sportág megnevezése nélkül! 

 Adjatok meg legalább három olyan jellemzőt, amelyek segítségével a másik csapat 

kitalálja, melyik sportágat jelenítitek meg az ajándékban! 

Beadandó: 

Az elkészült prezentáció az általatok használt program alapértelmezett formátumában. 

    

Diaminta 2 pont 

logo a csapatnak 2 pont 

1. dia, cím, alcím 2 pont 

2. dián a témakörök linkjei, ami jól működik, visszatérés 6 pont 

témánként 4 dia (3 téma) 12 pont 

Tipográfiai megjelenés 2 pont 

Esztétikai megjelenés  3 pont 

Helyesírás 1 pont 

Összesen:  30 pont 

PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSA 

    

„Bevezeti” bemutatóját, bemutatja a csapatot 2 pont 

Nem a diák tartalmát olvassa fel,  

hanem azt kiegészíti saját szavaival 
2 pont 

a gördülékeny és szabatos fogalmazás 2 pont 

a közönség figyelmének megtartása 2 pont 

bemutatójára jellemző a fogalmak szakszerű használata 2 pont 

értő/érthető magyarázás  2 pont 

a rendelkezésre álló időre – a 10 percre – figyelve adja 

elő mondanivalóját 
2 pont 

a ppt szakszerű technikai kivtelezése 2 pont 

a ppt igényes kivitelezése (összbenyomás) 4 pont 

Összesen:  20 pont 

 


