Nevezési feladatok a VIA2019 versenyre
1. Verebely László, iskolánk névadója
Idén kezdődik iskolánkban az intézményünk 70. évfordulóját ünneplő
rendezvénysorozatunk, melyhez informatikai versenyünk is csatlakozik.
Verebely László, az első európai okleveles villamosmérnök, egyetemi tanár,
az MTA tagja, Kossuth- díjas tudós.
Készíts egy weblapot Verebely László tudományos és oktatói tevékenységéről!
A weblap legalább három oldalas legyen. Az oldalak között, hivatkozások segítségével
lehessen navigálni. Ügyelj arra, hogy a látványosság mellett a weblap jól olvasható legyen, és könnyen lehessen
eligazodni rajta. Fontos, hogy kiemelje a lényeget. Az oldalon levő tartalmak elhelyezésére alkalmazz
táblázatokat, hasábokat, egyéb módszereket. Ne feledd el feltüntetni - a weblap egy kevéssé központi helyén,
vagy akár egy külön lapon – a felhasznált forrásokat (szövegek és képek lelőhelye).
Kép forrása: https://www.gpk.bme.hu/szervezet/index.php/toertenet/kiemelked-szemelyisegek/147-verebely-laszlo

2. Intelligens ház – a jövő háza!
Hallottál már az okos házról? Az okos ház fenntartható, környezettudatos,
egészséges, élhető, amely okos megoldásokkal valósul meg.
Amennyiben e téma megnyerte tetszésedet, akkor készíts egy 5-6 diából álló prezentációt,
amelyben bemutatod, hogy milyen ötleteid vannak az „okos ház ” működésére.
A bemutató különféle tartalmakkal rendelkezhet: lehet benne kép, grafika, animáció, táblázat és videó is. Ügyelj
az egységes és esztétikus megjelenésre!
Az utolsó dián tüntesd fel a felhasznált forrásokat (szövegek, képek, videók lelőhelyét).
Kép forrása: http://otthonmelege.com/2018/01/okos-otthon-megoldasok/

3. E-sport az „észjáték”
Külföldön az elektronikus sportot már valódi kultusz övezi, hazánkban viszont még
csak most kezd elterjedni.
Készíts plakátot/szórólapot, amely egy e-sport versenyt reklámoz. A verseny szervezője
és helyszíne a mi iskolánk!
A plakát/szórólap tartalmazzon képeket és grafikákat. Az oldalméret maximum A4-es lehet, és legfeljebb 2
oldalból állhat a dokumentum. Használhatsz félbe vagy akár három részre hajtható formátumot is, amennyiben
szórólapot készítesz. A dokumentum tartalmazzon egy általad készített lógót is (Paint vagy Gimp segítségével). A
figyelemfelkeltés mellett, ügyelj a tartalmak arányos elhelyezésére az oldalon, valamint az áttekinthetőségre.
Ne felejtsd el feltüntetni a felhasznált forrásokat (szövegek és képek lelőhelye).
Kép forrása:https://24.hu/tech/2019/06/20/e-sport-magyar-nemzeti-esport-bajnokasg-cs-go-hearthstone-league-of-legends/
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