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2023-ban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a világ 

legnagyobb és legbefolyásosabb hollywoodi filmstúdiója, a The 

Walt Disney Company filmstúdió.  

 

1. feladat  

Keresd a párját, MEMÓRIAJÁTÉK 

Készítsetek 16 pár, a The Walt Disney Company filmstúdióra vonatkozó memóriajáték 

kártya párokat! 

 A kártyák A6-os méretűek, fekvő laptájolásúak legyenek! 

 A kártya párok egyikén a film címe, főszereplőjének képe és neve, a másikon a film 

rendezőjének képe és neve legyen található! 

 A kártyák hátoldala egységes, a témára utaló legyen! 

 A kártyák egy fájlban legyenek szerkesztve, a filmcímek szerinti ábécé rendben 

tartalmazzák a kért információkat! 

 A kártyákat úgy helyezzétek el a lapokon, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a 

kártyák kivágása után játszani tudjatok velük! 

 A kártyákon talpas betűtípust használjatok, a film címe legyen nagyobb betűméretű 

a főszereplő és a rendező neve kisebb betűmérettel legyen! 

 A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük! 

 Az elkészült anyagot nyomtassátok ki és a kivágott kártyákat fényképezzétek le! 

Beküldendő: 

Az elkészült szöveges dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő formátumában, és 

pdf  formátumban, valamint a nyomtatott kártyákról készült fotó! 

2. feladat  

TUTORIÁL a memóriajátékhoz 

Az előző feladatban elkészített memóriajátékhoz készítsetek tutoriált, amelyre az alábbiak 

legyenek jellemzők:  

 a tutoriál példákkal szemléltesse a játék konkrét folyamatát, 

 írja le mi mennyi pontot ér a játékban, 

 hogyan és hányan játsszák a játékot és ki győz, 

 a példák tartalmazzanak képeket is, 

 írjatok ötleteket, hogyan, milyen módon lehet memorizálni az egyes képeket, 
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 terjedelme 16 oldal legyen, A6-os méretben. 

 legalább három témacímet tartalmazzon, 

 a témacímek betűmérete 10-es legyen, a törzsszöveg 9-es, sortávolság 1,15 

 a tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük! 

Beküldendő: 

Az elkészült szöveges dokumentum az általatok használt szövegszerkesztő formátumában, és 

pdf  formátumban! 

3. feladat 

INFOGRAFIKA 

Nézzetek utána, hogy mi az infografika, és az infografika céljának megfelelően készítsetek 

infografikát, amelyben bemutatjátok a The Walt Disney Company filmstúdiót! 

Kötelező elemek: 

 Az alapító, és mi volt a fő tevékenységi köre 

 Az iparra jellemző ismérvek  

 Egy film elkészítésében résztvevők foglalkozása, mi a dolguk, 

 A stúdió bemutatása 

 Filmtípusok, amelyek ebben a stúdióban készültek,  

 Ezen filmtípusok jellemzői, 

 Legismertebb filmjei 

 Az 1. fordulóban elkészített szófelhő is szerepeljen benne 

 A tipográfiai megjelenést is értékeljük. 

Beküldendő: 

 Az infografika jpg formátumban. 

 

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 
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(Google Drive, Dropbox, stb.), hogy az egy évig elérhető legyen. 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   

A 2. forduló beküldési határideje: 2023.02.28. 

A 2. forduló után mindegyik korcsoportból 5 csapat juthat be a döntőbe.  

mailto:kozma.laszlo.verseny@gmail.com

