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2019 - GÁBOR DÉNES (1900-1979)
Értékelési útmutató
1. feladat: TÁBLÁZATKEZELÉS
A Nobel-díjasok országának adatai és a Nobel-díjra vonatkozó adatok
összegyűjtése (ha 1-2 hiány van 1 pont)
A táblázat elkészítése

2 pont
1 pont

A betűtípus és betűméret

1 pont

A fájl elnevezése

1 pont

Fejléc és adatsorok formázása

1 pont

Egész pontosságra igazítás, ezresek szerint csoportosítva

1 pont

egységek rögzítése a cellaformázásnál, hogy lehessen vele számolni

2 pont

K oszlopban összeg

1 pont

M oszlopban egy Nobel-díjasra eső lakosok száma

2 pont

N oszlopban egy millió lakosra eső Nobel-díjak száma

2 pont

Rendezés egy Nobel-díjasra eső lakosok száma szerint növekvő sorrendbe

1 pont

Feltételes formázás (az első húszban lévő európai ország neve zöld)

1 pont

Diagram (egy Nobel-díjasra eső lakosok száma az ország jelek függvényében!
Kékkel emeljétek ki a HU feliratot és a hozzátartozó számadatot) 1 pont ha meg
van a diagram és +1 pont ha kék a HU és a hozzá tartozó adat.
Diagram típusának megválasztása (szemléletesség, áttekinthetőség)

2 pont
1 pont

Diagram külön munkalapon
Diagram (1 millió lakosra eső Nobel-díjasok száma az ország nevek
függvényében!)
Diagram típusának megválasztása (szemléletesség, áttekinthetőség)

1 pont

Diagram külön munkalapon

1 pont

Esztétikai megjelenés (táblázat, diagramok)

3 pont

Helyesírás

2 pont

Összesen:

26 pont

1 pont
1 pont
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2. feladat: Keresd a párját, MEMÓRIAJÁTÉK
A kártyák A6 méretűek

1 pont

A kártyákon a megfelelő szöveg/kép található (ha 1-2 hiány van 1 pont)
A kártyák hátoldalának megtervezése kutatásra utal, Nobel-díjra utal, ötletes Ha
nem ötletes 2 pont, ha nem a kutatásra utal 1 pont, ha nem a Nobel-díjra utaló 0
pont.
Kártyák egy fájlban, a Nobel-díjasok neve szerinti ábécé sorrendben
A kártyák helyzete, hogy nyomtatásnál az eredeti és a hátoldal rendben legyen
(ha 1-2 hibás, akkor 1 pont)
A kártyákon talpas betűtípus,

2 pont

a Nobel-díjas neve nagyobb méretű, mint a az évszámok, sorköz 1,5 sortávolság

2 pont

Játékszabály

2 pont

Játékszabály elhelyezése a kártyán, a kártya helyzete a többi kártyához képest
Tipográfiai megjelenés szöveg helyzete, mérete a kártya méretéhez képest
Esztétikai megjelenés
Helyesírás
Fájl mentése szövegszerkesztőben, pdf.ben
Fénykép a kivágott kártyákról
Összesen:

3 pont
2 pont
2 pont
1 pont

1 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
26 pont

3. feladat INFOGRAFIKA
Kötelező elemek megléte:
Név
Évszámok (születési, halálozási, Nobel)
Nobel-díj típusa
Nobel-díj témája
Más területek, amelyekkel foglalkozott
Szófelhő
Évszám szerint rendezett
JPG formátum (képfájl, jpg)
Tipográfiai, esztétikai megjelenés (betűtípus, betűméret, betűszín a háttérhez,
olvashatóság, egységesség, felbontás)
Infografikai jelleg (szöveg/kép aránya), összhatás
Helyesírás (van hiba: -1, súlyos/sok hiba: -2)
Összesen:

2 pont
3 pont
2 pont
2 pont
2 pont
3 pont
2 pont
2 pont
8 pont
5 pont
2 pont
33 pont
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4. feladat Forrás adatok
1. feladat: Az összes forrás, forrás linkje, letöltés dátuma
2. feladat: Az összes forrás, forrás linkje, letöltés dátuma
3. feladat: Az összes forrás, forrás linkje, letöltés dátuma
Fájlnév
Forrásfájl külön feltöltve
Fájlfeltöltés (tömörítve, csoportosítva, egy fájlként)
Összesen:

3 pont
3 pont
3 pont
2 pont
1 pont
3 pont
15 pont
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