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XVIII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY

2020 – XXXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK
Projekt jellegű, 2019. február 24-ig beküldendő feladat

1. feladat
KERESÉS
Válasszatok egy sportágat, amelyikben a csapat megegyezik.
Válasszatok egy kulcsszavas- és egy tematikus keresőt. Mindkét keresővel keressetek az alább
felsorolt témákkal foglalkozó, magyar és angol nyelvű oldalakat!
A kiválasztott sportágra vonatkozóan, Magyarországot tekintve a következő témákra kérjük a
keresést:


A sportág története
o Mikor és hogyan kezdődött?
o Hogyan népszerűsítették régen?
o Most mennyire népszerű?



A sportág első híres sportolói (legalább kettő)
o név, versenyszám, milyen európai, világ vagy olimpiai helyezés/helyezések,
elért eredmény/eredmények



A sportág hírességei ma (legalább kettő)
o név, versenyszám, milyen Európa, világ vagy olimpiai helyezés/helyezések,
elért eredmény/eredmények



A sportág országos szövetségének
o webcíme
o e-mailcím
o telefonszáma

A forrásanyagokat gyűjtsétek egy fájlba, témánként csoportosítva!
A kereső felírása után adjátok meg a témát, majd a magyar, utána az angol weboldal linkjét és a
letöltés dátumát!
A fájl neve csapatnev_forrasok legyen!
Beküldendő:
A forrásokat tartalmazó fájl.
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2 feladat
TÁJÉKOZTATÓ FÜZET
A kapott információkból készítsetek egy tájékoztatót a választott sportág leendő versenysportolói
számára!


A tájékoztató legyen A/6 formátumú!



Minden felsorolt témakört fejtsetek ki!



A tájékoztatóban a fent felsorolt rendben legyenek a témakörök kidolgozva!



Adjatok figyelemfelhívó címet a tájékoztatónak, melyet az első oldalra írjatok!



A második oldalra a kolofon kerüljön, amelyben szerepel:
o Felkészítő tanárotok neve: (kérdezzétek meg tőle, hogy hozzájárul-e neve
közzétételéhez),
o A tájékoztató tipográfiájáért felel: (az egyik csapattag neve)
o A képek jogtisztaságáért felel: (a másik csapattag neve)
o A tartalomért felel: (a harmadik csapattag neve)
o Terjedelem: A/6 ívben
o 1. kiadás 2020.



A harmadik oldalon legyen a tartalomjegyzék!



A negyedik oldalra írjatok bevezetőt!



Az ötödik oldaltól kezdődjön a témakörök kifejtése!



A tájékoztató 1 ív (=16 oldal) legyen!



Az oldalszámozás a 3. oldalon kezdődően szerepeljen mindegyik oldalon!



Minden oldalra - a témával összefüggő – képet tegyetek. A kép alatt apró betűvel jelöljétek
a kép forrását! Csak jogtiszta képeket használjatok!



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



A dokumentum egyféle betűtípust tartalmazzon, legfeljebb három méretben!



A törzsszöveg 10 pont legyen, a sortávolság 1,5 sor!



A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!

Beküldendő:
Az elkészült dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában és
lapozható e-book formátumban is.
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3. feladat
GOOGLE ŰRLAP TESZT


Készítsetek egy Google űrlapot, melyet állítsatok be tesztként!



A témája a választott sportágatok legyen!



A teszt 20 kérdésből álljon!



Legalább 3 féle feladattípust tartalmazzon!



Mindegyik kérdésre a válaszadás kötelező legyen!



A helyes válaszokra adott pontszámot ti döntsétek el!



A válaszadók a teszt kitöltése után lássák az elrontott kérdéseket és a helyes válaszokat,
hogy tanulhassanak belőle, illetve a pontértékeket is!



A teszt közben folyamatjelző mutassa, hogy hol tartanak a kitöltésben!



A teszt linkjét osszátok meg ismerőseitekkel, legalább 10 fővel, és kérjétek meg, hogy
töltsék ki!



A hosszú linket rövidítsétek le, és azt küldjétek ki nekik!



A válaszokat gyűjtsétek be egy excel fájlba!



Készítsetek egy jelentést a válaszok elemzéséről, amelyben kiértékelitek a tesztet
grafikonok segítségével!

Beküldendő:
A

teszt

kitöltéséhez

szükséges

rövidített

link

a

versenybizottság

számára

a

kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre, a válaszokat begyűjtő excel fájl xlsx formátumban és a
jelentés pdf formátumban.
Miután minden feladattal elkészültetek, a beküldendő fájlokat (feladatonként külön mappába
rendezve) tömörítsétek össze, és úgy töltsétek fel egy általatok választott fájlmegosztó oldalra
(Google Drive, Dropbox, stb.). A letöltési linket az alábbi módon küldjétek el e-mailben a
kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre:


Tárgy: „Csapatnév - Kozma László Verseny megoldások- 2. forduló”



Az üzenet tartalmazza:
o a letöltési linket
o a csapat nevét
o a csapattagok nevét

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.
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