
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A verseny: 

Gondolta volna? 

A mai 18 évesek 7 évvel fiatalabbak a világhálónál, 5 évvel fiatalabbak az Intel Pentium processzornál, egyidősek a 

Google-lel, a Bluetooth-szal és az első iMac-kel! 

 

 

 

 

A feladat: 
A versenyre különböző témákban lehet jelentkezni 

(történelem, magyar irodalom, matematika és földrajz). 

A csapat által választott témában létre kell 

hozniuk egy saját, kreatív munkát Microsoft 

Office alkalmazások segítségével. Ez a munka 

lehet egy bemutató PowerPoint-ban vagy 

Sway-ben, egy gyűjtemény OneNote-ban vagy 

akár írók és történelmi személyek korabeli 

névjegykártyái Publisherben elkészítve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mik a Microsoft Office alkalmazások és 

hogyan szerezhetem be őket? 
 

Microsoft Office Challenge  

 
Profi megjelenést kölcsönözhet dokumentumainak, ha a 
grafikonokat, fényképeket, videókat és diagramokat a 
szöveghez igazítja.  

 
Az Excel képes olyan diagramokat és grafikonokat 
javasolni, amelyek a legjobban illusztrálják az adatokban 
megfigyelhető mintákat. 

 
A PowerPoint megkönnyíti a kiváló minőségű, személyre 
szabott bemutatók készítését, amelyekkel két egyszerű 
lépésben maximalizálhatja a bemutatók vizuális hatását. 

 
A OneNote egy professzionális digitális jegyzetfüzet. Itt 
összegyűjtheti személyes, tanulmányi jegyzeteit és 
megoszthatja másokkal. 

Most minden tanuló/hallgató és tanár 

ingyenesen töltheti le az Office 365 ProPlus 

programcsomagot, amely akár 5 számítógépre 

és mobil eszközre is telepíthető! 

www.o365.educatio.hu 

 
Öntse egyedi formába elképzeléseit!Az új 
tervezőeszközök segítségével még szabadabban 
kísérletezhet és még látványosabb dolgokat hozhat létre. 
 

 
A kezdéstől a befejezésig csak percek kérdése 
A Sway segítségével gyorsan és egyszerűen létrehozhat 
és megoszthat letisztult interaktív bemutatókat. 
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A Szabályok és nevezési 

feltételek. 
Kik nevezhetnek? 

  

 A versenyre 2 kategóriában lehet nevezni. 

Általános iskolások 7. és 8. évfolyam valamint 

középiskolások 9.-12. évfolyam. 
  

 A versenyre 3-10 fős csapatok 

jelentkezhetnek, csapat tagjainak azonos 

kategóriába kell tartoznia. 
  

A nevezés feltételei? 
  

 A verseny ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
  

 A csapat tagjainak rendelkeznie kell tanulói 

Office 365 azonosítóval, amit a regisztráció 

során meg kell adni.  

 Office letöltése: www.o365.educatio.hu  

 

  A Zsűri 
A pályázatokat a Microsoft Magyarország és a 

Microsoft Student Partnerek (MSP-k) zsűrije 

értékeli. 

Kik a Microsoft Student Partnerek? 
 

a Microsoft Student Partnerek, akik a Microsoft és saját 

diák- és hallgatói közösségeik között tartják a 

kapcsolatot Microsoft-nagykövetként, miközben a régió 

más országaiban, sőt akár a világ másik felén élő 

társaikkal is tapasztalatot cserélhetnek. 

A Díjak 
A versenyzők közül a 10 legjobbnak ítélt csapat 

meghívást kap egy izgalmas nyílt napra a 

Microsoft Magyarországi központjába. 
  

 A zsűri által legjobbnak ítélt csapat 

iskolájában a Microsoft Magyarország Kft. 

díjmentesen bevezeti az Office 365 oktatási 

csomagot. 

 Megismerkedhetnek diáktársaikkal, akik a 

Microsoft diáktanácsadói (MSP). 
  

 Kipróbálhatják a Microsoft legújabb 

termékeit.  
  

 Kipróbálhatják a Microsoft játszószobáját. (A 

legújabb Xbox játékok és sok más 

szórakozási lehetőség) 
  

 Lehetőségük nyílik bepillantani a világ egyik 

legnagyobb szoftvervállalatának 

működésébe. 
  

 A zsűrinek személyesen bemutathatják a 

versenyre készített projektjüket. 

 

Értékelési szempontok 
 

 Hogyan használják ki a versenyzők az Office 

2016 adta lehetőségeket. 

 Mennyire felel meg a projekt a választott 

témának. 

Microsoft Office Challenge  
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https://www.microsoft.com/hu-hu/


 

 

Ingyenes Office 365 diákoknak és 

tanároknak. 
1. http://www.o365.educatio.hu/  

2. Add meg az oktatási azonosítódat, 

születési évedet és érvényes e-mail 

címedet. 

3. Töltse le az Office ProPlus 

termékcsomagot ingyenesen. 

4. Ne felejtsd el a kapott azonosítóval és 

jelszóval az Office portálon bejelentkezni 

(www.portal.office.com) 

  
 

 

Tekintse meg az alábbi videót! 

  

 

Regisztrálok a versenyre! 
 

Az elkészült projektet az alábbi e-mail 

címre kell beküldeni 

mspchallenge@outlook.hu  

Beküldési és regisztrációs határidő  

2016. április17. 2400 

Kapcsolattartó: Petneházy Gergő 

Gergo.Petnehazy@studentpartner.com 

  

Microsoft Office Challenge   
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