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 „KRISZTUS JÉZUSNAK JÓ SZOLGÁJA LESZEL, 

TÁPLÁLKOZVÁN A HITNEK ÉS JÓ TUDOMÁNYNAK 

BESZÉDEIVEL, AMELYET KÖVETTÉL” (1TIM 4,6) 
 

XII. Szentesi Multimédiás Bibliaismereti és Prezentációs Verseny 
 
 
A verseny meghirdetője:  
Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes 
 
 
A verseny időpontja: 2018. március 2. 10 óra  
Jelentkezési határidő: február 12. hétfő 
 
A verseny célja:  
A református iskolákban és a református hittant tanuló diákok számára egy komplex informatikai 
versenyt rendezünk, amelyen 2 fős csapatok indulhatnak. A verseny során olyan kreatív feladatokat 
kell megoldaniuk, ahol a megszerzett tudás mellett más egyéb készségeiket is alkalmazniuk kell. (Az 
internetes böngészéstől a rajzoló-és szövegszerkesztő programok használatáig.) A versenyen csak a 
Windows 10-be beépített szoftvereket használjuk. Böngészésre a Chrome böngészőt javasoljuk. 
 
 
A verseny választható része egy prezentációs feladat. 
 
 
A Multimédiás Bibliaismereti témája, felkészülési útmutatója: 
Minden korcsoport feladatsorát az új kerettanterv szerinti tananyagból állítjuk össze. A bibliai részeket 
a RÚF alapján kérjük. A feladatok csak akkor oldhatók meg, ha a tanulók ismerik a bibliai történeteket.  
 

 I. korcsoport: a teljes harmadikos tananyag és a negyedikesből a 8. leckéig (Szolgálattevők). 

 II. korcsoport: a teljes ötödikes tananyag és a hatodikosból a 13. leckéig (Vágyaink Isten 

mérlegén).  

 III. korcsoport: a teljes hetedikes tananyag és a nyolcadikosból az Összefoglalás III.-ig: Ki 

vagyok én? 

A tankönyvekből mindig az éppen aktuális javított kiadásokat vesszük alapul. Ezek megtalálhatóak a 

www.refpedi.hu oldalon is. 

 
 
 
Korcsoportok: I.: 3-4. osztály; II.: 5-6. osztály; III.: 7-8. osztály 
Csapatok: A bibliaismereti versenyen 3-szor két fős csapat indulhat tetszőleges korcsoportban.  
 
A prezentációs előadói verseny témái: 1. „Az intézményes szeretetszolgálat története 
Magyarországon.”  2. „Hit és a cselekedetek”. Ez a versenyrész csak megfelelő számú nevezés 
esetén kerül megrendezésre. (Legalább négy fő.) 
Időtartama: Legfeljebb 5 perc 
Korcsoport: 5-8. osztály. Iskolánként három fő nevezhető a prezentációs versenyrészre.  
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A verseny részletes kiírása és a nevezési lap honlapunkon található:  
Új honlap, és a folyamatos átállás miatt még nincs 
 
Fontos tudnivalókat és gyakorló feladatokat itt találhatnak: 
Új honlap, és a folyamatos átállás miatt még nincs 
 
 
Kérjük, minden jelentkező regisztráljon magának felhasználónevet az oktatóportálon: 
Új honlap, és a folyamatos átállás miatt még nincs 
 
 
 
Nevezési díj: 2000 / csapat / Multimédiás  
                      1000 / fő / Prezentáció 
 
 
Díjazás:  
Oklevél, informatikai eszközök, könyvek. 
 
Információ: 
multimediasverseny@gmail.com 
niethammer.zoli@gmail.com  (informatikai kérdésekben)                                           
 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket versenyünkre, a tanítványoknak pedig Istentől megáldott, örömteli 
felkészülést kívánunk! 
 
(Nevezés a 4. oldalon) 
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PREZENTÁCIÓS ELŐADÓI VERSENY 
 

 
Felhasználható szoftverek: 

 PowerPoint  (2010-es verzió) 

 Prezi 

Formai követelmények: 

 Legyen címoldal, ami tartalmazza a következőket: 

- a prezentáció címét  

- a tanuló nevét  

- az iskola nevét  

 

 Az előadás oldalai tartalmazzanak: 

- áttűnéseket vagy animációkat  

- képeket, esetleg rövid videókat  

 

 A lezáró oldal tartalmazza a következőket: 

- elköszönés 

- a felhasznált források pontos címe (webcíme)  

A prezentáció egységes stílusú, és színvilágú legyen! Felesleges információ és az előadást 
akadályozó elem ne legyen benne! (Pl.: Sok szöveg, amit felolvas a tanuló. Hosszú animáció, amire 
várni kell, stb…)   
 
Előadás: 
A tanuló önállóan képes legyen betölteni, és elindítani a saját prezentációját. Saját tempójában 
beszéljen a kiválasztott témáról. (Ne olvassa a képernyőről!) A zsűri bármikor kérdezhet, és 
megállíthatja az előadást! A tanuló képes legyen rugalmasan folytatni a prezentációt. Tudjon felelni a 
kérdésekre. 
Terjedelem: 
A prezentáció legalább 10 kockából, vagy keretből álljon! A teljes előadás időtartama 5 percnél több 
nem lehet.  
 
A prezentáció leadása: 
Power Point esetén a szükséges összes fájlt ZIP tömörítéssel e-mailben kérjük elküldeni a  
multimediasverseny@gmail.com címre 2018. február 13-ig. Ha a fájl túl nagy, akkor óriás levélként 
kell küldeni. Prezi esetén le kell tölteni a teljes anyagot, és szintén ZIP tömörítéssel kell elküldeni. 
A beérkezett munkákat teszteljük, és visszaigazoló levelet küldünk. 
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