
TÁJÉKOZTATÁS A DÖNTŐRŐL 

5-6. évfolyam részére 

 

Kedves Döntős Versenyző! 

 

Gratulálunk ahhoz, hogy bejutottál a Kozma László XIX. Országos Informatika Tanulmányi 

Verseny döntőjébe. Az idén a verseny döntőjét online formában bonyolítjuk le. A 

lebonyolításhoz minden versenyzőnek szükséges internet kapcsolattal rendelkeznie.  

Ehhez az Office365 online felületű szövegszerkesztő és prezentációkészítő applikációját fogjuk 

használni. A verseny az office.com webcímen történő bejelentkezéssel fog lezajlani.  

Minden versenyző egy általunk generált azonosítóval fog tudni bejelentkezni. (Saját 

azonosítóval, a versenyen részt venni nem lehet. Amennyiben saját azonosítóval történik a 

belépés, úgy a zsűri a megoldott feladatot figyelmen kívül hagyja.)  

Az időpont nem változott: 2020. április 24.  10-12 óra 

A megoldandó feladatokat a verseny előtt 945 órakor küldjük el az általad megadott e-mail 

címre, mellékleteként, zip kiterjesztésű, jelszóval védett tömörített fájl formájában. A 

kicsomagoláshoz szükséges jelszót 955 órakor kapod meg. Minden további utasítást a feladatlap 

fogja tartalmazni. 

10-12 óra között dolgozhatsz. A rendszer 12 órakor automatikusan zár.  

 

A döntő eredményét április 30.-án tesszük közé a www.isze.hu honlapon. 

Az okleveleket és a jutalmakat postán juttatjuk el a nyerteseknek.  

  

http://www.isze.hu/
http://www.isze.hu/


TÁJÉKOZTATÁS A DÖNTŐRŐL 

7-10. évfolyam részére 

 

Kedves Döntős Versenyző!  

 

Gratulálunk ahhoz, hogy a csapatod bejutott a Kozma László XIX. Országos Informatika 

Tanulmányi Verseny döntőjébe. A döntőt on-line kapcsolattal bonyolítjuk le. A lebonyolításhoz 

minden versenyzőnek szükséges internet kapcsolattal rendelkeznie.  

 

Az időpont nem változott: 2020. április 24.  

 

2020. április 24-én 955 órakor a csapatok minden tagja megkapja e-mail-ben a feladatokat. 

Ezeket közösen, távoli együttműködéssel oldjátok meg, majd 12 óráig el kell küldeni a 

megoldott feladatokat a zsűrinek a kozma.laszlo.verseny@gmail.com címre. Erre vonatkozóan 

a részleteket a feladatlap tartalmazni fogja. 10-12 óra között ügyeletet tartunk, ebbe a 

postaládába érkező leveleket fogadjuk. 

Ezt követően egy véletlenszerűen kialakított sorrend szerint videokonferencia keretében 

bonyolítjuk le a döntőt. A videókonferenciára a meghívást 12 órakor küldjük ki számotokra. 

Mindegyik csapatból az egyik csapattag bemutatja a csapatot és az előadásukat a zsűrinek, akik 

értékelik a bemutatót. A másik két csapattag jelenléte is kötelező a bemutatás alatt. Kérjük, 

hogy az előadás alatt a kamerát is használjátok. 

 

A döntő eredményét április 30.-án tesszük közé a www.isze.hu honlapon. 

Az okleveleket és a jutalmakat postán juttatjuk el a nyerteseknek.  

 

2021. április 21. 

KozmaOVB 
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