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2018 - A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE
Projekt jellegű, 2018. február 20-ig beküldendő feladat
1. feladat
LEVELEZÉS
Írjatok levelet a lakhelyetekhez legközelebb eső – Magyarországon működő – Európai
Tájékoztatási Központba és kérjetek segítséget, tájékoztatást az alábbi témáktól. (Az e-mail
címet az interneten megtaláljátok.)


A gyermekeket, fiatalokat érintő törvények



A fiatalok információhoz jutásának lehetőségei



A fiatalok demokráciában való részvételi lehetőségei



A fiatalokat támogató projektek, pályázatok

A levél írásánál vegyétek figyelembe a levélírás formai és tartalmi követelményeit.
Beküldendő:
Az elküldött a levél és a levélre kapott válasz pdf formátumban.
2. feladat
TÁJÉKOZTATÓ FÜZET
A kapott információkból készítsetek egy tájékoztató fützetet!


A füzet A/5-ös formátumú legyen!



Minden felsorolt témakör kifejtése szerepeljen benne legalább egy oldalban!



Egy témát válasszatok ki a négy közül, amelyet részletesebben fejtsetek ki!



A tájékoztató füzetben, a fent felsorolt rendben legyenek a témakörök
kidolgozva!



Adjatok címet a füzetnek, melyet az első oldalra írjatok!



A második oldalon szerepeljen a kolofon:
 Felkészítő tanárotok neve: (Kérdezzétek meg, hogy hozzájárul-e a neve
közzétételéhez.)
 A füzet tipográfiájáért felelő: (az egyik csapattag neve)
 A képeket válogatta és minőségükért felel: (egy másik csapattag neve)
 A tartalomért felel: (a harmadik csapattag neve)
 Terjedelem: A/5 ívben
 1. kiadás 2018.
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A tájékoztató füzetnek legyen tartalomjegyzéke, amelyet a harmadik oldalra
tegyetek!



A bevezetés a negyedik oldalra kerüljön!



Az ötödik oldalon kezdődjön a témakörök kifejtése!



1 ív = 16 oldal, tehát a füzet 16 oldalas legyen!



Az oldalszámozás a 3. oldaltól kezdődően szerepeljen mindegyik oldalon!



Igyekezzetek minden oldalra – a témával összefüggő – képet tenni, a kép alatt
apró betűvel jelöljétek a forrását!



A dokumentum végén Források címszó alatt soroljátok fel azokat az internetes és
nem internetes forrásokat, amelyeket felhasználtatok a tájékoztató füzet
elkészítésénél. Internetes forrásoknál legyen ott a letöltés dátuma, papíralapú
források esetén fontos megemlíteni a kiadót és a kiadás évét is!



A dokumentum egyféle talpas betűtípust tartalmazzon, legfeljebb három
méretben!



A törzsszöveg 12 pont legyen, a sortávolsága 1,5 sor!



A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!

Beküldendő:
Az elkészített tájékoztató füzet a használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában és
lapozható e-book formátumban is.
3. feladat
KVÍZJÁTÉK
Az Európai Unióról összegyűjtött ismeretekből válasszatok ki egy témát!
Készítsetek kvízjátékot prezentációkészítő programmal, a következő feltételekkel:


A bemutató hátterét diamintán tervezzétek meg!



Az első dia elrendezése címdia legyen! (Cím: KVÍZJÁTÉK, alcím a választott téma
megnevezése.)



Találjatok ki 6 kérdést a témával kapcsolatban és mindegyik kérdésre 3-3 lehetséges
választ, amelyek közül csak az egyik helyes!



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.!



Minden kérdés a hozzá tartozó lehetséges három válasszal külön dián jelenjen meg!
Képpel, illusztrációval segítsétek a döntést!
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Ha a helyes válaszra kattintunk egy olyan dia jelenjen meg, amelyiken szerepel a "Jó
válasz!" szöveg, ha rossz válaszra kattintunk, akkor a "Rossz válasz!" szöveg, alatta
pedig a Próbálkozz újra! szöveg! Képet itt is használjatok!



A Próbálkozz újra! feliratra kattintva jussunk vissza a megfelelő kérdés diára!



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 kiléphetünk a vetítésből!



A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!

Beküldendő:
Az elkészült dokumentum az általatok használt prezentációkészítő program alapértelmezett
formátumában és öt darab fénykép, amely a program kipróbálása során készült, ahol a
versenyző és a kvízjáték a képernyőn egyaránt látszik.

4. feladat (Csak a 9-10-es korcsoport részére)
VALUTAVÁLTÓ
Készítsetek az EU országaira vonatkozóan valutaváltót, táblázatkezelő program
segítségével!



A félkövérrel szedett szöveg (a valuták) az EU országaira vonatkozóan, legördülő
listából legyenek választhatók mindkét oszlopban! (Az 1. forduló 1. feladatában a
pénznemeket már ki kellett gyűjtenetek, ezt felhasználhatjátok.)



A Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamának 2018.02.01-i értékeivel
számoljatok!



A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!
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Beküldendő:
Az elkészült dokumentum az általatok használt táblázatkezelő program alapértelmezett
formátumában és három képernyőkép, három kipróbálásról!

FIGYELEM!
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.
Csak jogtiszta anyagokat használjatok! A felhasznált anyagok forrásának helyét az egyes
feladataitok végén tüntessétek fel!
A megoldásokat (feladatonként külön mappába rendezve) tömörítsék össze, és úgy töltsék
fel egy fájlként a csapat Sulinet portálon létrehozott csoportjának dokumentumtárába 2018.
február 20-ig, aminek kapacitása maximum 300 MB lehet! Ennek megfelelően ügyeljetek a
feltöltendő fájl méretére!
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