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XII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

I. FORDULÓ  BEKÜLDÉSI HATÁRID Ő: 2013. DECEMBER 9. 

ORIGAMI 
Projekt jellegű, december 9-ig beküldendő feladat 
 
1. feladat 

• Válasszatok a csapatotoknak egy kabalaállatot! 
• Készítsétek el az állat papírból való hajtogatásának leírását! 
• Olyan állatot válasszatok, amelynek hajtogatása minimum 10 fázisból áll! 
• A leírás tartalmazza a hajtogatás fázisait! 

� Az egyes fázisokat megszerkesztett ábrákkal illusztráljátok! 
� Az ábra körvonala 3 pt-os folytonos vonal legyen! 
� Jelöljétek be az ábra középvonalát pont vonallal! 
� A hajtogatásokat szaggatott vonallal jelöljétek! 
� A szerkesztési vonalak 0,75 pt-osak legyenek! 
� Jelöljétek a forgatási irányokat! 
� A megadottakon kívül használhattok tetszőleges jelöléseket is. (Például: be 

kell hajtani valahol a papírt, majd szét kell nyitni.) 
• A leírásban ezeket az ábrákat használjátok fel és magyarázó szöveggel lássátok el! 

 
2. feladat 

• A leírása alapján hajtogassátok meg az állatot megfelelő színű színes papírból az 
iskola informatika termében! 

• A kész origaminak rajzoljatok szemet is! 
• Készítsetek 3-5 perc időtartamú bemutató anyagot (prezentációt vagy filmet) a 

hajtogatásról! 
• A prezentáció vagy film kezdődjön a helyszín és a csapattagok bemutatásával, majd 

mint egy oktatóanyag mutassa be a hajtogatás fázisait! 
• A bemutató anyag elindítás után beavatkozás nélkül működjön! 

 
3. feladat 

• Vigyétek el a lakóhelyeteken sétálni a hajtogatott kabalát! 
• A séta alkalmából készítsetek 10 db képet! 
• A képek mindegyikén a csapatból minimum két tag szerepeljen és természetesen az 

origami is legyen látható! A csapat mindhárom tagját ismerjük meg a képek által. 
• Válasszatok csapatnevet! 
• Készítsetek egy montázst a 10 képből melyen a csapatnév is szerepel! 

 
A munka elkészítése során különösen figyeljetek a helyesírásra, a szövegszerkesztés 
szabályaira és a képek tájolására! 
 
A feladatok elkészítéséhez kizárólag olyan szoftvereket lehet felhasználni, amelyeket az 
iskola és a versenyzők jogszerűen használnak: a Tisztaszoftver megállapodás keretében kapott 
szoftvereket vagy ingyenes szoftvereket. 
 
Figyelem! 
A kész anyagokat a csapat Sulinet portálon létrehozott csoportjának dokumentumtárába kell 
feltölteni 2013. december 9-ig, aminek kapacitása maximum 300 MB! Ennek megfelelően 
ügyeljetek a feltöltendő fájlok összméretére. 


