
Informatika 
 
5 - 6.c Beadandó: minimum 3 feladat 

1. Rajzolóprogram segítségével (pl. Paint) készítsed el az iskolád homlokzati képét!  

a) A rajzlap mérete 10 cm * 7 cm legyen! 

b) A mentés formátuma legyen .JPG!  

2. Készíts egy felhívást A5-ös méretben a szelektív hulladékgyűjtésre 

szövegszerkesztő segítségével! 

a) Használj oldalszegélyt! 

b) Helyezz a szöveg mögé képet! 

c) A mentés formátuma .doc vagy .docx legyen! 

3. Készítsd el az iskolád csengetési rendjét A4-es méretben szövegszerkesztő 

segítségével!  

a) A mentés formátuma .doc vagy .docx legyen! 

4. Készíts öt diakockából álló bemutatót kedvenc állatodról, vagy állatfajtádról!  

a) Használj áttűnést, animációt! 

b) Legalább a diakockák egyikén helyezz el képet! 

1. Készíts egy programot –mondatszerű algoritmus leírással, amivel az iskola 

pincéjéből az informatika terembe juthatsz!  

7-8.c - Beadandó: minimum 3 feladat 

1. Készíts a matematika, kémia vagy fizika tankönyved címoldalához egy 

borítótervet! (Csak az előlapot kell megtervezned!) 

a) Használd hozzá a Paint programot!  

b) Ügyelj arra, hogy a tankönyv méretének megfelelő borítót tervezzél!  

2. Szövegszerkesztő segítségével tervezz névjegykártyákat magadnak! 

a) A névjegykártyák mérete legyen 8,5 cm * 5 cm!  

b) Tervezd meg az elhelyezést úgy, hogy egy A4-es lapon minél több 

névjegykártya legyen elhelyezhető!  

3. Tervezz költségkalkulációt az osztályod egy jövőbeni kirándulásához. Használj 

táblázatkezelő programot.  

a) Gondolj az utazók számára, az étkezésre, a szállásra, a belépőkre! 

4. Készíts 10 diakockából álló bemutatót kedvenc állatodról, vagy állatfajtádról!  

a) Használj áttűnést, animációt! 

b) Legalább a diakockák egyikén helyezz el egy videót! 

5. Készíts egy programot –mondatszerű algoritmus leírással vagy folyamatábrával , 

amivel az iskola pincéjéből az informatika terembe juthatsz! 

  



9-12. osztály 

Készíts bemutatót, melyet tanórán lehet használni. Választható bármelyik tárgy. 

Az első dián tüntesd fel: a választott téma címét, a nevedet. 

A tartalom összeállításánál törekedj arra, hogy egyszerűen, érthetően fogalmazz! 

Tegyél fel kérdéseket, amelyek megválaszolásával ellenőrizni lehet, hogy a közönség 

megértette a legfontosabb mondanivalódat. 

Az utolsó dián sorold fel a felhasznált forrásokat a szerzői jogoknak megfelelően, 

részletesen! 

A bemutató fájl kiterjesztése legyen ppt, pptx, 

A fájl nevében ne használj ékezetes karaktereket sem szóközt! 

További hang vagy videó fájl is csatolható a bemutatóhoz. 

A pályamunka terjedelme: 15-25 dia  

Az értékelés szempontjai: 

 Tartalom 

 Kreativitás 

 Esztétika 

 Egyéni, következetes stílus  

 Egyszerű, könnyen érthető hangvétel 

 Az elkészített multimédia elemek színvonala 

 A felhasznált szoftverekben rejlő lehetőségek kihasználása 
 


