
 

   

 

Szakmai beszámoló az NTP-TMV-21-0051 által támogatott 
Kozma László XX. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyről 

 
A 2021/2022-es tanévben 20. alkalommal megrendezett versenyre 175 tanuló jelentkezett. 
Az 5-6-os korcsoport versenyzői közül az első két forduló után a döntőbe a következő telepü-
lésekről jutottak be versenyzők: Baja, Budaörs, Budakeszi, Dunakeszi, Cigánd, Gyál, Gyön-
gyös, Győrzámoly, Hatvan, Kisvárda, Lenti, Szigethalom, Pápa, Siklós, Százhalombatta, 
Szorgalmatos. 
 
Az első forduló témája az „Utazás az űrben” volt. Ehhez a témához kapcsolódva szövegszer-
kesztési, prezentációkésztési és grafika feladatot kaptak a versenyzők. Grafikából az alábbi 
rajzot kellett elkészíteniük. 

 
 
A második fordulóban a versenyzők online teszt formájában adtak számot tudásukról, „Érde-

kességek az informatika világából - avagy nők és lányok az informatikában” témában. A felké-
szüléshez előzetes feladatként webhelyek címeit adtuk meg számukra, hogy tájékozódjanak. 
A 7-8. és 9-10.-esek csapatversenyén az első fordulóból azok a csapatok jutottak tovább, akik 
60% felett teljesítettek, így 33 csapat folytathatta a versenyt. Közülük a 2. forduló feladatait 
29 csapat küldte be és 10 csapat vehetett részt a döntőn, akik Balatonfüredről, Kisvárdáról, 
Pécsről, Győrzámolyról, Hevesről, Hévízgyörkről, Komlóról, Lentiből, Zalaegerszegről érkez-
tek.  
Az 1-2. forduló témájának a XXIV. Téli Olimpiai Játékokat választottuk. Ezzel kapcsolatban 
táblázatkezelési feladatot kaptak a versenyzők, melyhez az adatokat is nekik kellett össze-
gyűjteni. Egy memóriajátékot kellett készíteniük, majd harmadik feladatként infografikát, 
amely bemutatja az téli olimpiai játékokat a versenyszámok sorrendjében.  
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A 2. fordulóban egy összefoglaló füzet elkészítése volt az egyik feladat. A másik pedig egy 
kvízjáték készítése 10 kérdésből, megadott szempontok szerint. 
A döntőre, előzetes feladatként képeket és szöveges anyagokat kellett gyűjteni csapatoknak 
a magyarok szereplésével és az alkalmazott robotokkal kapcsolatosan a téli olimpián, vala-
mint ötleteket kellett gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy mire lehetne használni a robotokat 
az iskolában. A gyűjtött anyagokat a döntő feladataihoz használták fel a versenyzők. 
 

A RADISOK csapat összefoglaló füzetének néhány oldala: 
 

 
  



 

   

 

 
 

 
  



 

   

A BARNI ANGYALAI csapat kvízjátékának néhány diája: 
 

 
 
 

 
  



 

   

A RADISOK csapat kvízjátékának néhány diája: 
 

 
 
 

  



 

   

Döntő 
 
Nagy örömünkre az idei döntőt ismét személyes találkozással tudtuk megvalósítani a Százha-
lombattai 1. Sz. Általános Iskolában. Az 5-6-os korcsoport esetében a döntő témája a Gyer-
mekvasút volt. Ezzel kapcsolatos szöveget kellett megformázni a versenyzőknek minta és 
utasítások alapján, majd prezentációt készíteni, amelybe a Paint programmal megrajzolt 
ikont is be kellett illeszteni. Az Interneten is a gyermekvasúttal kapcsolatban kellett informá-
ciókat keresni. 
A legmagasabb pontszámot a döntőn az 5-6-osok korcsoportjában az idén egy 6.-os tanuló 
érte el, Forrai András Sándor, a Budaörsi 1. Sz. Általános Iskola tanulója. 
A 7-8. és 9-10.-eseknek infografikát kellett készíteni a téli olimpiával kapcsolatban, valamint 
prezentációt az olimpián használt robotokról és az iskolában használható robotokról. 
A prezentációkat bemutatták a csapatok a zsűrinek és egymásnak. A konferenciát online 
közvetítettük, így az érdeklődők figyelemmel kísérhették a csapatok előadásait. A versenyzők 
nagyon ügyesek voltak, a zsűri és a többi versenyző figyelmét megtartva előadásmódjuk gör-
dülékeny volt. 
A csapatok értékelték egymást, melynek eredményeként kiosztottunk egy közönségdíjat a 
DOB Besi csapatnak. 
A csapatok saját készítésű ajándékkal készültek, mellyel megajándékozták egymást. Az aján-
dék átadása előtt a prezentációjuk utolsó feladata az volt, hogy fogalmazzanak meg három 
olyan jellemzőt, amiből ki lehetett találni a sportágat, amire az ajándékuk is utalt. 
 

 
 
A feladatok és az eredmények megtekinthetők az ISZE honlapján: www.isze. Nagyon szép 
munkák születtek, a versenyzők kitartása a három fordulón keresztül és a leadott verseny-
munkák színvonala évről évre egyre nő.  
Csak kitartó, folyamatos munka árán kerülhetett be egy csapat a döntőbe, ahol újabb kihívá-
sokkal szembesült: időbeosztás, munkamegosztás, előadásmód, egymás értékelése. Fentebb 
a két győztes csapat RADISOK (7-8-os korcsoport) és BARNI ANGYALAI (9-10-es korcsoport) 
első két fordulóban beadott színvonalas munkáiból látható néhány oldal. 

A BARNI ANGYALAI csapat döntőn készített infografikájának egy részlete 

http://www.isze/


 

   

 

 

 
A RADISOK csapat döntőn készített infografikájának egy részlete 

 



 

   

 
 
A döntőben gyakran találkozunk olyan iskolákkal, akik már évek óra sikeresen szerepelnek a 
versenyen, de minden évben új iskolák is csatlakoznak. Több olyan versenyző is van, aki 5. 
évfolyamos kora óta vesz részt a versenyben és sikeresen szerepel. 
Várjuk őket jövőre is a versenyre, de szívesen látunk új tanulókat is, akik kedvet kaptak a 
versenyzéshez, a csapamunkához, akik meg szeretnék mutatni tudásokat, kreativitásukat. 
 

Ridzi Gizella 
A Versenybizottság elnöke 


