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I. FORDULÓ 

1. Az elsők az interneten (10 pont) 
 Weboldal (2) 

◦ Az első weboldalt a világon Tim Berners-Lee hozta létre, és 1991-ben jelent meg. Keresd 

meg az újraalkotott, interneten is megtalálható változatot, és készíts a linkről QR-kódot! 

 Email (2) 

◦ Ki és mikor írta az első emailt? 

 YouTube (2) 

◦ Hány megtekintése van jelenleg (hozzávetőleg) az első YouTube-ra feltöltött videónak? 

◦ Melyik videó érte el először az egymilliárd megtekintést? 

 Kriptovaluta (2) 

◦ Mikor jelent meg az első kriptovalutához (bitcoin) tartozó tanulmány, és kinek a nevéhez 

köthető? 

 Instagram (2) 

◦ Készítsen QR kódot, mely elvezet az első Instagramra feltöltött képhez! 

 

 

 

2. Webevolúció (10 pont) 
Társítsa az egyes tulajdonságokat a különböző webtípusokhoz! 

decentralizált, célzott hirdetés, csak olvasható felület, közösségi média, blokklánc, könnyű 

tartalomlétrehozás, kevés tartalomgyártó, „smart contract”, centralizáltság1, CERN 

Web 1  

Web 2  

Web 3  

 

 

 

 

                                                           

1 Nagy cégeken keresztül tudunk tartalmat publikálni 
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3. Hardverek az idővonalon (6 pont) 
1. 2. 

3. 

4. 5. 6. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

4. Lyukkártyás kódfejtés (10 pont) 
A következő feladatban kaptok egy lyukkártyát, de sajnos a „dekódolt” szöveg lemaradt róla! 

Szerencsére a mérnökeink megmentették a mintázat egy részét, és ezt a rendelkezésetekre bocsájtják. A 

feladatotok megfejteni, hogy mi volt az eredeti szöveg. 

Minta: 
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A feladat: 

Munkátok ellenőrzésére és próbálására használjátok a virtuális lyukkártyát STANDARD módban! 

https://www.masswerk.at/keypunch/ 

5. Vonalkód (8 pont) 

A vonalkódot N. Joseph Woodland találta fel, és eredeti célja mai kor követelményeinek is 

megfelel: termékinformációk leolvasása. A megvalósítás elméletét 1949-ben publikálta. 

A vonalkódoknak számtalan fajtája létezik, melyből egy típus a könyvek azonosítására szolgál. 

Ezt nevezzük ISBN azonosítónak. A vonalkód több részre van bontva, számunka azonban az 

utolsó elem az érdekes. Ezt ellenőrző számjegynek hívjuk és úgynevezett 10-es modulú súlyozó 

algoritmussal lehet kiszámolni. 

A feladatotok, hogy a megadott algoritmus alapján számoljátok ki a megadott ISBN 

vonalkód ellenőrző számjegyét! 

Az algoritmus menete: 

 Az ISBN számjegyeit balról indítva felváltva megszorozzuk eggyel és hárommal (pl.: 

ha 456 az első három számjegy, akkor 4*1, 5*3, 6*1 stb..) 

 Az így kapott számokat összeadjuk 

 Elosztjuk 10-zel, de felírjuk a maradékot. (Ha a maradék nulla, az ellenőrző szám 

azonnal nulla) 

 Ezt a maradékot kivonjuk 10-ből 

A vonalkódok is fejlődnek, így azt, amelyikben ki kell számolni az ellenőrző számjegyet, egy 

QR-kód mögé rejtettük: 

https://www.masswerk.at/keypunch/
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6. Villámkérdések (11 pont) 

1. Ki a QR-kód feltalálója? 

2. Hány bitet használ az IPv6 címzés? 128 

3. Ki az egér feltalálója? 

4. Miért „qwerty” lett a billentyűzeti „sorrend”? 

5. Kinek a nevéhez köthető az első programozási nyelv? 

6. Mi a @ hivatalos kiejtése? 

7. Melyik Windows operációs rendszer fedőneve a Snowball? 

8. Soroljon fel két olyan informatikával kapcsolatos szoftvert, mely Linus Torvald nevéhez 

köthető! 

9. Soroljon fel két találmányt, mely Kempelen Farkas nevéhez köthető! 

 

7. A jövő operációs rendszere (15 pont) 
Ti vagytok a következő operációs rendszer, a Windows Infinity2 fejlesztési csoport 

marketingosztályának tagjai. Feladatotok, hogy egy olyan logót készítsetek, mely kifejezi az új, modern 

operációs rendszer végtelen lehetőségét, ugyanakkor ne szakadjon el a már korábban használt Windows-

logó alapjától!   

                                                           

2Végtelen 
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II. FORDULÓ  

Kapd el, ha tudod! (20 pont) 

Készítsetek ügyességi játékot Scratch környezetben! A játékban a színpad tetejéről (fentről) leeső 

tárgyakat kell elkapni. A játékot a következők szerint fogjuk értékelni: 

 A tárgyak kötődjenek egy adott témához: 

◦ Háttér 

◦ Zene 

◦ Hangeffektek 

◦ Tárgyak (minimum 3 különböző) 

▪ Megjelennek bizonyos magasságintervallumban, tehát nem minden leeső szereplő 

ugyanazon y koordinátáról indul 

▪ a színpad teljes szélességén megjelenhetnek (érdemes azonban pár egységet belülre 

elhagyni, hogy a teljes tárgy megjelenjen a képernyőn) 

◦ Az elkapást jelző szereplő (pl.: kosár, háló stb.) 

▪ Színpad alján helyezkedik el, csak vízszintes mozgásra képes, érintéssel kapja el a 

tárgyakat 

 Időközönként növeli az a leesés gyorsaságát, de a játék megnyerhető marad 

 Jelzi az aktuális pontszámot 

 Játék vége: 

◦ Sikertelen elkapás  

◦ 20 elkapott tárgy 

Munkátokat csapatnev_kapdelhatudod néven mentsétek el! 

Figyelem! A feladathoz semmilyen egyéb bónusz fejlesztést nem tudunk elfogadni, mert a 

harmadik fordulóban nektek kell hozzáadni általunk megadott kiegészítéseket! 


