
KOZMA LÁSZLÓ 7-10. ÉVFOLYAM 2022/2023 
XXI. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 
 

1 
 

2023-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a világ 

legnagyobb és legbefolyásosabb hollywoodi filmstúdiója. A családi 

rajzfilmgyárból Star Wars-jogtulajdonossá váló The Walt Disney 

Company ez a filmstúdió.   

 

1. feladat  

KERESÉS 

Válasszatok egy kulcsszavas- és egy tematikus keresőt. Mindkét keresővel keressetek az 

alább adott témákkal foglalkozó öt magyar és öt angol nyelvű weboldalt! A kereső felírása 

után megadod a témát, majd az öt magyar, utána az angol, a témával foglalkozó weboldalt. A  

The Walt Disney Company-val kapcsolatosan különböző anyagokat, eszközöket, képeket, 

videokat, cikkeket gyűjtsetek össze az interneten az alábbi kérdések és kulcsszavak 

segítségével: 

Ki alapította, mivel foglalkozott? 

Mi jellemző erre az iparra?  

Kik azok akik egy film elkészítésében részt kell, hogy vegyenek? 

Milyen típusú filmek készültek ebben a stúdióban? Mi jellemző ezekre a filmtípusokra? 

Melyek a legismertebb filmjei? 

 

A kérdések alapján adjatok meg ötven-hatvan kulcsszót.  

 

A forrásokat tartalmazó fájl tartalmazza az ötven-hatvan kulcsszót, a forrásanyagok linkjeit és 

a letöltés dátumát gyűjtsétek egy fájlba, feladatonként csoportosítva! Csak jogtiszta 

anyagokat használjatok!  

Beküldendő: 

A forrásokat tartalmazó fájl! 

 

2. feladat  

SZÓFELHŐ 

Nézzetek utána, hogy mi az a szófelhő és mi a célja. Ennek megfelelően készítsetek 

szófelhőt, amelyben szerepelnek az 1. feladatban gyűjtött kulcsszavak közül legalább ötven! 



KOZMA LÁSZLÓ 7-10. ÉVFOLYAM 2022/2023 
XXI. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 
 

2 
 

Keressetek a weben olyan linkeket, amelyekkel tudtok szófelhőt készíteni! Hozzatok létre 

dokumentumot, amelyben a felhasznált kulcsszavak a megkeresett három szófelhő készítő 

linkje és az indoklás szerepel, hogy miért a kiválasztottal készítettétek el a szófelhőt. 

Tipográfiáját ti határozzátok meg, melyet értékelünk. 

Kötelező elemek: 

● Az összegyűjtött kulcsszavak  

● A szófelhő alakja is a témakörhöz kötődjön 

● Legyenek különböző méretű kulcsszavak 

● A szófelhő legalább két színű legyen. 

● A tipográfiai megjelenést is értékeljük. 

Beküldendő: 

  Az elkészült szófelhőt az általatok használt kép és szövegszerkesztő formátumban. 

3. feladat 

TÁBLÁZAT 

 

Az alábbi táblázatrészlet alapján készítsétek el és töltsétek ki a táblázatot a Walt Disney 

filmekkel kapcsolatos a táblázat fejlécében található  információkat.  Legalább huszonöt (25) 

film adatait keressétek meg az interneten. Figyeljetek oda, hogy minden műfajból legalább öt 

legyen.  Formázzátok meg a minta és a leírás alapján. Ha szükséges a táblázatot újabb 

oszlopokkal bővítsétek.  

A táblázatminta külön képfájlban található!! 

 

● A táblázatot készítsétek el az általatok használt táblázatkezelő programban! 

● A betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 pontos legyen a táblázat összes 

adatára vonatkozóan! 

● A táblázatnak legyen olyan neve, ami a tartalmára utal! 

● A fejléc félkövér, középre igazított legyen, az adatsorok igazítását a minta alapján 

készítsétek el! 

● A táblázatot rendezzétek 1. Rendező, 2. Műfaj szerint! 

● A V oszlopba függvény segítségével számoljátok ki a nyereséget! 
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● A W oszlopba függvénnyel add meg ha az adott Műfajból több film van, mint a 

kötelezően kért! 

● Feltételes formázással állítsátok be az A oszlopban azoknak a filmeknek a nevét 

pirossal, ahol több műfaj van a kötelezően kértnél! 

● Diagrammon ábrázoljátok az egyes műfajok számát a filmek függvényében! 

Kékkel emeljétek ki azt a filmcímet, amelyikben a legtöbb műfajt gyűjtöttétek és a 

hozzátartozó számadatot! 

● A diagram típusát Ti válasszátok meg, olyan típust válasszatok, amellyel a 

legszemléletesebben, áttekintjetőbben lesznek az adatok ábrázolva! 

Beküldendő: 

Az elkészült táblázat az általatok használt táblázatkezelő formátumában. 

 

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. 

 

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”   

• Az üzenet tartalmazza:   

o a letöltési linket   

o a csapat nevét   

o a csapattagok nevét   
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