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Kedves Versenyző!      I. kategória: 7-8. évfolyam 

 
 

Gyakorlati feladat 
 
 
Az első borítékban három szemelvényt találsz, válaszd ki azt a számodra a 
legtöbb keresési szempontot nyújtó egy idézetet, amely alapján egy előadást 
készítesz kutatómunkád eredményeinek felhasználásával. 
 
90 perc áll rendelkezésedre, hogy elkészítsd ennek az előadásnak a vázlatát 
diasor formájában, a számítógép segítségével, a power point 
alkalmazásával. A diák száma maximum hét lehet, az első a nyitó (cím-) oldal, 
a hetedik dia az irodalomjegyzék legyen. 
 
Használd a könyvtár valamennyi lehetőségét, információbázisát a tanult módon! 
 
Úgy készülj, hogy az előadás vázlatát szóban is be tudd mutatni a zsűrinek!   
 
Arra készülj, hogy munkádat a zsűri egy tagja figyelemmel kíséri.  
 
Időterv:  
 
11.00  – 12.30 
A szellemi munka technikájának elemeit alkalmazva az 5 diából álló vázlat, a 
címlap és az irodalomjegyzék elkészítése.  
 
A vázlatnak nem kell tartalmaznia semmilyen extra informatikai alkalmazást, 
csak szöveget. Nem kell semmilyen különleges effektus, de pl. képeket 
elhelyezhetsz a bemutatóban. Ne felejtsd el a mentést munkád végeztével! 
 
12.30 – 15.00 Az elkészített munka bemutatása a zsűrinek.  
 
 
A diasor tartalma: 
  

1. 1. dia: a téma megjelölése, készítője (név, évfolyam). 
2. 5 dia: a 90 perces kutatás eredményének összegzése (vázlat-szerűen) 
3. 7. dia: Felhasznált irodalom a tanult jelöléssel, legalább öt tétel. 
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Szóbeli beszámoló 
 

Az elkészített diasor bemutatása a zsűrinek és szóbeli beszélgetés: 
10 perc időtartamban. 

      
A zsűri 5 percben meghallgatja véleményedet, gondolataidat a kapott 
dokumentumok alapján témaválasztásodról az elkészített diasor segítségével.  
 
Ne feledkezz meg szólni az információgyűjtésről, a források használhatóságáról, 
a válogatás szempontjairól. Ezzel kapcsolatban a zsűri is kérdezhet. 
 
A zsűri meghallgatja indokaidat a munkafolyamattal, a forrásokkal 
kapcsolatban.  
Mondandód legyen tömör, rövid, lényegre törő.  
 
Ezt követően a zsűritagok kérdései a munkád alapján könyvtárhasználati 
ismeretekkel, a szellemi munka folyamatával kapcsolatosak lesznek. 
 
Munkaasztalodon rakd össze 

• a pendrive-ot, 
• a forrásokat (dokumentumokat), amelyeket a zsűri áttekint, 
• jegyzeteidet tedd az erre kapott mappába, amelyre írd rá a neved! 

 
Várj a kijelölt helyen a szóbeli beszámolóra! 
 
 
 
 
Ha végeztél, vár a pihenés!  
Köszönjük munkádat! 


