
JOGSZABÁLY

A Kormány 233/2010. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási

intézményfenntartókat megilletõ
kiegészítõ támogatás igénylésének, megállapításának,

folyósításának, elszámolásának, ellenõrzésének
rendjérõl szóló 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet

egyes rendelkezéseinek
hatályba nem lépésérõl

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés j) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Nem lép hatályba a nem állami, nem helyi önkormány-
zati közoktatási intézményfenntartókat megilletõ kiegé-

szítõ támogatás igénylésének, megállapításának, folyósí-
tásának, elszámolásának, ellenõrzésének rendjérõl szóló
170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1–12. §-a és 15. § (1) bekezdése.

2. §

A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a következõ szö-
veggel lép hatályba:

„(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.”

3. §

(1) E rendelet 2010. augusztus 31-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákos-
mente Önkormányzatá-
nak Oktatási és
Kulturális Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.
Tel.: (1) 253-3376
Fax: (1) 253-3377

Piroska Óvoda
1171 Budapest,
Pesti út 368.
Óvodavezetõ

Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v., peda-
gógus szakvizsga,
másodszor és további
megbízás esetén peda-
gógus szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2016. aug. 15-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. dec. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.
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szakképzettség,
Közokt.tv. 18. §
(1) bek. c) pontja, ill.
(6) bek. a) és b) pontja
szerinti szgy., magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet, vagyonnyi-
latkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
az egyes vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettsé-
gekrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 6. §
(2) bekezdése szerint.

A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b. (1 pld. eredeti és 1 pld. máso-
lat), om., vpr., fejlesztési elképze-
lések, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot 2 példányban, „Óvo-
davezetõi pályázat – Piroska Óvo-
da” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala
f.: Oktatási Csoport
Tel.: (1) 253-3375

Oszkó Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9825 Oszkó,
Rákóczi u. 79.

Oszkói Óvoda
9825 Oszkó,
Rákóczi u. 89/A
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Lf.: az intézmény tevé-
kenységi körébe tarto-
zó vezetõi feladatok
ellátása.

Fõiskolai v., legalább
5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, magyar
állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás 2015. aug. 15-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. szept. 29.
Pehi: 2010. szept. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Korm. rendelet szerinti
eljárás lefolytatását követõen
Oszkó Község Önkormányzat
képviselõ-testülete dönt ülésén az
óvodavezetõ személyérõl.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
végzettséget igazoló om., igazolás
eddigi munkaviszonyokról, szak-
mai ön., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, nyilatkozat a pályá-
zat nyílt vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 44/2010.
(VII. 26.), valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Oszkó Község Önkormány-
zat Képviselõ-testülete
f.: Hosszú Zoltán polgármester
Tel.: (94) 573-073
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. aug. 30.
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Egyéb vezetõ

1 2 3 4

Sásdi Általános
Mûvelõdési Központ
7370 Sásd,
Szent Imre út 29.
Tel.: (72) 475-171
Fax: (72) 575-018

Sásdi Általános Mûve-
lõdési Központ Óvodá-
ja és Bölcsõdéje
Intézményegység-
vezetõ

Lf.: az óvodai intéz-
ményegység-vezetõ az
óvodai és bölcsõdei
feladatokat ellátó intéz-
ményegység szakmai
vezetõje.

Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v., peda-
gógus szakvizsga,
legalább 5 év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy., magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 3.
A megbízás 2016. jan. 3-ig szól.
Pbhi: 2010. nov. 30.
Pehi: 2010. dec. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló om., kézzel írt
szakmai ön., b., vpr.

Pályázati felhívás
pedagógus álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.



Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Napközi Otthonos
Óvoda
2626 Nagymaros,
Magyar u. 15.
Tel.: (27) 594-055

Óvodapedagógus
(teljes munkaidõ)

Óvodapedagógus
(teljes munkaidõ)

Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v., illetve a
Közokt.tv. 127. §
(10) bek. foglaltak, ma-
gyar állampolgárság, cse-
lekvõképesség, büntetlen
elõélet.
Elvárt kompetenciák: ki-
váló szintû önállóság,
együttmûködési készség,
felelõsségtudat, konflik-
tuskezelés, tolerancia.

ÁEI: 2010. okt. 2.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. szept. 16.
Pehi: 2010. szept. 21.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a kinevezési jogkör gya-
korlója személyes elbeszélgetés-
re kizárólag a pályázati
felhívásban foglaltaknak min-
denben megfelelõ pályázókat
hívja be.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló om., ön., b.
A pályázatot postai úton,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2010/45., va-
lamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.
f.: Harangozó Károlyné óvoda-
vezetõ
Tel.: 06 (20) 667-3167

ÁEI: 2010. okt. 1.
Határozott idejû, 1 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. szept. 16.
Pehi: 2010. szept. 21.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a kinevezési jogkör gya-
korlója személyes elbeszélgetés-
re kizárólag a pályázati
felhívásban foglaltaknak min-
denben megfelelõ pályázókat
hívja be.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló om., ön., b.
A pályázatot postai úton,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
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A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2010/45-2.,
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodapedagógus.
f.: Harangozó Károlyné óvoda-
vezetõ
Tel.: 06 (20) 667-3167

Dorogi Óvoda, Ma-
gyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
2510 Dorog,
Borbála ltp. 8.
Tel./fax: (33) 521-450

Petõfi Óvoda
Óvodapedagógus
2510 Dorog,
Iskola u. 2.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges fõ-
iskolai szintû
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2010. okt. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Schmeráné Eichardt Gizella
intézményegység-vezetõ
2510 Dorog,
Iskola u. 2.

Tanító, tanár

Általános Iskola
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.
Tel.: (87) 789-565

Napközis nevelõ Tanítóképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2010. dec. 1.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. okt. 30.
Pehi: 2010. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc.: Általános Iskola

Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola
és Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 301-100

Általános Iskola
2 fõ gyógypedagógus

Tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája szak-
irány.
Elõny: logopédiai vagy
szurdópedagógiai szak-
irányú v.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a beadástól számított
30. nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om., szakmai ön., b., ko-
rábbi munkahelyek igazolása.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Bacsó Ágnes igazgató
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illet-
ve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
4401 Nyíregyháza,
Pf. 23.
Tel.: (42) 598-888
Fax: (42) 404-107

Igazgatóhelyettes

Lf.: az igazgató általá-
nos szakmai helyettese,
az intézmény könyvtári
közmûvelõdési rendez-
vényeinek városi és
megyei szintû koordi-
nálása, a szakmai to-
vábbképzéssel és a
felhasználóképzéssel
kapcsolatos feladatok
ellátása.

A Kjt. és a Korm. rende-
let szerinti szakirányú
egyetemi v., vagy nem
szakirányú egyetemi v.
és felsõfokú szakirányú
szakvizsga, vagy fõisko-
lai könyvtárosi képzett-
ség, és legalább 5 év
szgy. (2009-ben szerzett
fõiskolai végzettség ese-
tén 10 év szgy.), vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2010. okt. 29.
Pehi: 2010. nov. 30.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, vala-
mint a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
vpr., om., ön., adatvédelmi nyi-
latkozat.
Pc.: Nagy László igazgató
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Bizonyítványok érvénytelenítése

Az Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ (3518 Miskolc, Erenyõ u. 1.) az alábbi üres OKJ-s bizonyítványo-
kat érvénytelenné nyilvánítja:

PT B 002499
PT B 002500
PT B 026387
PT B 026388

Andó Pál s. k.,
igazgató

Közlemény
egyetemi szintû oklevél érvénytelenítésérõl

Dr. Mónus Edit (szül.: Miskolc, 1968. szeptember 29., an.: Zupkó Terézia)
Törzskönyvi szám: XXIII.b-77/1987.
Az egyetemi szintû jogász szakképesítést tanúsító oklevél, melyet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara
1992. június 20-án, a 158-J/1992. sz. alatt állított ki, elveszett.
Helyette 2010. augusztus 17-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

Kovács Viktor s. k.,
Miskolci Egyetem, fõtitkár

A közlöny zárása után érkezett pályázatok, felhívások

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási in-
tézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
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vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Egyéb vezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányza-
tának Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Tel.: (96) 522-201,
(96) 522-203
Fax: (96) 522-221

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai
Intézet
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
Intézményvezetõ

Lf.: az intézmény gaz-
daságos – jogszabá-
lyoknak, szakmai
követelményeknek, va-
lamint a fenntartói dön-
téseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkál-
tatói jogkör gyakorlása
az intézményi dolgo-
zók tekintetében.

Doborjáni Ferenc Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális
Szakiskola, Kollégium,
Különleges Gyermek-
otthonok és Pedagógiai
Szakszolgálat
9400 Sopron,
Brennbergi u. 82.
Intézményvezetõ

Az intézményben pe-
dagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges fel-
sõfokú iskolai (legalább
fõiskolai) v. és szakkép-
zettség, pedagógus szak-
vizsga, legalább 5 év – a
Közokt.tv. vonatkozó
szakasza szerinti –
szgy., a Kjt., valamint a
Közokt.tv. vonatkozó
rendelkezéseiben fog-
lalt feltételek (pl. bün-
tetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettség teljesí-
tése stb.).
Elõny: vgy., pedagó-
giai szakmai szolgálta-
tó intézménynél
szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A megbízás 2016. júl. 31-ig szól.
Magasabb vezetõi beosztás ellátá-
sára szóló megbízás, valamint a
vezetõi megbízással egyidejûleg
felsõfokú végzettségû, vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést igénylõ
munkakörben – határozatlan idõre
szóló – közalkalmazotti jogvi-
szonyba történõ kinevezés.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2010. dec. 31.
Juttatás: ill., vp. Kjt. szerint, vala-
mint megegyezés alapján.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., b., iskolai vég-
zettséget tanúsító oklevél, vagy
annak hiteles másolata, szgy-t
igazoló hiteles okmányok, a 2007.
évi CLII. törvény alapján teljesí-
tendõ vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalására vonatko-
zó nyilatkozat, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Közgyûlésének elnöke
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Lf.: az intézmény gaz-
daságos – jogszabá-
lyoknak, szakmai
követelményeknek, va-
lamint a fenntartói dön-
téseknek megfelelõ –
mûködtetése, munkál-
tatói jogkör gyakorlása
az intézményi dolgo-
zók tekintetében.

f.: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzati Hivatala
Tel.: (96) 522-214
A KSZK honlapján történõ köz-
zététel idõpontja: 2010. szept. 17.

Pedagógus álláshelyek

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019

Gyermekpszichiáter
(határozatlan idõre,
részmunkaidõ)

Pedagógus: logopédus
– gyógypedagógus
(határozatlan idõre)

Egyetemi v., pedagó-
gus szakvizsga (befeje-
zett vagy folyamatban
lévõ).
Elõny: pszichoterápiás
képzettség, megbízható
számítógépes ismeret.

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: tiflopedagógiai
szak, megbízható szá-
mítógépes ismeret.

ÁEI: legkorábban 2010. okt. 16.
Pbhi: 2010. okt. 11.
Pc.: Nagy Éva intézményvezetõ

ÁEI: legkorábban 2010. okt. 21.
Pbhi: 2010. okt. 11.
Pc.: Nagy Éva intézményvezetõ

Miskolci Nevelési Lo-
gopédiai és Pályavá-
lasztási Tanácsadó
Intézet
3534 Miskolc,
Kiss tábornok u. 84.
Tel.: (46) 401-111
Tel./fax: (46) 532-402

Gyógypedagógus
(határozott idõre, teljes
munkaidõ)

Lf.: Miskolc város és
Kistérségi oktatási in-
tézményeiben tanulók
ellátása.

Fõiskolai, egyetemi
gyógypedagógusi v.,
vagy/és fejlesztõpeda-
gógusi v., pedagógus
szakvizsga.

Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 60. nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., kézzel írott szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Miskolci Nevelési Logopé-
diai és Pályaválasztási Tanácsadó
Intézet
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A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Nemzeti Tehetség Program által szakmai tekintetben támogatott,
valamint a Nemzeti Tehetség Alap forrásai terhére

anyagi hozzájárulásban részesülõ tanulmányi versenyek meghirdetése a 2010/2011. tanévre

7–8. évfolyam versenyei

Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny

A verseny meghirdetõje a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

A verseny célja a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák közül erõsíteni az anyanyelvit, az idegen
nyelvit, a digitálist, az önálló tanulást, a szociálist, a kezdeményezõképességet és az esztétikai tudatosságot. A felelõsen
dönteni tudás képességével felkészíteni a felnõttlét szerepeire.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam (egy kategória)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a www.bibo-halas.hu és a www.vhildi.hu honlapon

A versenyen való részvétel kizáró oka a versenyszabályzat be nem tartása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Diószegi Balázs Munkácsy-díjas festõ
tevékenysége (a versenyfeladatok megoldásához nem szükséges az életmû ismerete)

A nevezés módja, határideje:
Az iskola küldi el a nevezést 2011. január 14-ig a Bibó István Gimnázium honlapján (www.bibo-halas.hu) és a verseny
www.vhildi.hu oldalán is megtalálható online, vagy a bibo.halas@gmail.com címre küldött jelentkezési lapon.
A szervezõ a jelentkezés elfogadásáról e-mailt küld.
Nevezési díj: nincs

Fordulók:
Iskolai forduló: írásbeli, szövegértési feladat a kijelölt témában 2011. január 28. péntek 14.00–14.45

Döntõ: 2011. március 28. péntek 9 órától
Helyszín: Bibó István Gimnázium

1. hangzó szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatsor
2. szövegalapú írásbeli feladatok
3. szövegolvasás és -elmondás

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az elsõ fordulóból beküldött, legalább 60%-os dolgozatok felüljavítása után a legjobb harminc dolgozat szerzõje kerül
döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
Az elsõ fordulóban a Bibó István Gimnázium értesíti a nevezõ iskolát.
A döntõben a Bibó István Gimnázium www.bibo-halas.hu és www.vhildi.hu címén.
A verseny sajtóban való megjelenésérõl a Bibó István Gimnázium és a Magyar Lapkiadók Egyesülete gondoskodik. A
szakmai megjelenést az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke biztosítja.

Díjazás:
A döntõ I–III. helyezettjének díja: oklevél és tárgyjutalom; a 4–30. helyen végzetteké emléklap és jutalom.
Öt különdíj: egy a legjobb bibós versenyzõnek, három a versenyrészek elsõ helyezettjének, egy a legsikeresebben felké-
szítõ iskolának.

A szervezõk elérhetõsége:
Bibó István Gimnázium, 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
+36-77/422-760; bibo.halas@gmail.com
Veszelszkiné Huszárik Ildikó; vhildi@gmail.com; www.vhildi.hu
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„Olvass velünk!”

A verseny meghirdetõje a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

A verseny célja:
– Minél többen kapcsolódjanak olvasási felhívásunkhoz és megismerkedjenek a korosztályuk számár íródott klasszi-

kus gyermekirodalommal
– A kulcskompetenciákat és mûveltségi területeket átölelõ tehetségnevelés, különös tekintettel a szövegértési, szö-

vegalkotási, a kritikai és a kreatív olvasási készség fejlesztésére.
– Az önmûvelés igényének és szokásának kibontakoztatása.
– Az együttmûködésen alapuló csoportmunkával a szociális kompetenciák, a kooperatív feladatmegoldási technikák

erõsítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. osztályos tanulók vagy más iskolatípus ennek megfelelõ korosztálya

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 7–8. osztályos tanulók vagy más iskolatípus ennek megfelelõ korosztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre 3 fõs csapatok jelentkezhetnek. A csapatok regisztrálása, nyilvántartása érdekében a csapatok fantázianevet
adnak maguknak, amelyet nem változtathatnak meg a késõbbiekben. Egy iskola több csapatot is indíthat. Ebben az eset-
ben az üres feladatlapok sokszorosíthatók.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a részvételi díj befizetésének elmulasztása, a megoldások határidõn túli elkül-
dése, a döntõben a meg nem engedett eszközök használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán
Janikovszky Éva: Aranyesõ
Kapcsolódó lexikonok, enciklopédiák, internet.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni kizárólag a kitöltött jelentkezési lap postai úton történõ elküldésével lehet. A jelentkezési lap letölthetõ a
www.pepint.hu honlapról.
Jelentkezési határidõ: 2010. október 22.
Cím: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest Ady Endre utca 98. (pepe20@pepint.sulinet.hu).
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
A nevezési díj befizetése átutalással vagy a számlával együtt megküldött csekken történik.
Befizetési határidõ: 2010. november 22.

Fordulók:
1. forduló (a levelezõs fordulók):
A jelentkezési lapok alapján minden benevezett csapat iskolájának elküldjük az adott forduló feladatlapját a jelentkezési
lapon megadott e-mail vagy postai címre. Amennyiben bármelyik feladatlap a kiküldéstõl számított egy héten belül nem
érkezik meg vagy hiányos, kérjük, jelezzék e-mailen vagy faxon! Amennyiben nem kapunk jelzést, a késõbbiekben nem
áll módunkban reklamációt elfogadni.
A kitöltött feladatlapokat a kért mellékletekkel együtt a csapatoknak a megadott határidõre kell visszaküldeniük a követ-
kezõ postai címre: Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. A feladatlapokat kérjük kézzel és
tollal egyértelmûen kitölteni! (A géppel írt, fénymásolt vagy ceruzával kitöltött feladatlapokat nem fogadjuk el.)
Amennyiben a kiírástól eltérõen több mellékletet küld be egy csapat, akkor véletlenszerûen kiválasztva csak egyet
pontozunk.

Az írásbeli fordulókban a következõ feladattípusok fordulhatnak elõ:
Zárt végû feladatok: igaz-hamis állítások megkülönböztetése, többszörös választás, párosítás, totó, események megadott
szempontú rendezése.
Nyílt végû feladatok: rejtvény, titkosírás, kakukktojás, szóintarzia, szómagyarázat, szómeghatározás, esszé, hiányos
mondat és táblázat kiegészítése, következtetés levonása, érvelés, véleménynyilvánítás, ok- okozati kapcsolatok felisme-
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rése, hasonlatok, térkép- és ábrarajzolás, értelmezés, adat-, információkeresés a szövegben és az interneten, kreatív fel-
adatok pl. illusztrációk, tárgyak készítése (megadott vagy tetszõleges technikával, számítógépes grafikával).

1. feladatlap: James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán
A feladatlap kiküldésének dátuma: 2010. november 12.
A megoldott feladatlap beküldésének határideje: 2010. december 17.

Kérjük, hogy az elsõ forduló feladatlapjának visszaküldésekor a befizetést igazoló bizonylat másolatát csatolják a
feladatlaphoz.

2. feladatlap: Janikovszky Éva: Aranyesõ
A feladatlap kiküldésének dátuma: 2011. január 07.
A megoldott feladatlap beküldésének határideje: 2011. február 18.

2. forduló:
Döntõ: Az elsõ és második forduló könyveibõl
Idõpont: 2011. május 02.
Helyszín: Budapest, Csili Mûvelõdési Központ 1201 Budapest, Nagy Gyõry István u. 4-6.
A döntõben a következõ feladattípusok fordulhatnak elõ:
Totó, rejtvény, logikai feladatok, párosítások, szöveg- , táblázat és térkép kiegészítések, villám-kérdések, asszociációs
feladatok, esszé, prezentációkészítés, szituációs játékok, activity.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A levelezõs fordulókból a döntõbe a feladatlapok és a mellékelt alkotások pontszámai alapján a 12 legtöbb pontot elért
csapatot hívjuk be. A döntõbe jutott csapatokat 2011. április 01-ig telefonon, levélben, e-mailben értesítjük.

Az eredmények közzétételének módja:
Minden fordulót követõen 4 héten belül www.pepint.hu honlapon van lehetõségük a csapatoknak elért pontszámuk, a
feladatlapok megoldásainak megtekintésére.

Díjazás:
A döntõbe jutott csapatok és felkészítõ pedagógusaik: könyveket, társasjátékokat, jutalomtárgyakat, promóciós ajándé-
kokat kapnak. Az 1. helyezett csapat tagjai és felkészítõ pedagógusa ezen felül „Olvass velünk“ emblémával ellátott em-
lékplakettet vehet át. A további 20, legtöbb pontot elért csapat ajándékot kap, melyet postán küldünk el.

A szervezõk elérhetõsége:
Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet, 1204 Budapest, Ady Endre utca 98.
Tel.: 06–1–421–0771, fax: 06–1–284–0138; e-mail: pepe20@pepint.sulinet.hu , honlap: www.pepint.hu)
Simon Krisztina versenyfelelõs simon_krisztina@pepint.sulinet.hu

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

A verseny meghirdetõje a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium

A verseny célja:
– a magyar nyelv ápolása,
– a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
– a helyesírás alaposabb elmélyítése,
– a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
– dr. Lotz János (1913–1973) világhírû nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj ki-

tüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési felada-
tok segítségével.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntõn a gyakorlatban is jól használható
elméleti-módszertani elõadásokat szervezünk.
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A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. korcsoport: 7. évfolyamos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
II. korcsoport: 8. évfolyamos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7–8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró oka, ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és
idõpontban végzi.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírás és szövegértés anyaga a Nat évfolyamonként meghatározott követelményeire épül.
A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.

A nevezés módja, határideje:
Az iskolák 2010. november 10-ig jelezzék nevezési szándékukat a lotzverseny@gmail.com e-mail címen.

Nevezési díj: nincs Egyes megyékben a megyei fordulóra szervezési díjat kérhetnek.

Fordulók, a továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ forduló: 2010. november 25. (csütörtök) 14.00–15.30 óráig.
A forduló anyagát a jelentkezõ iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezõktõl kapják meg. A helyi szer-
vezõk az utasításoknak megfelelõen gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, or-
szágosan azonos idõpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idõ: 90 perc
A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók
munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója postázza az országos szervezõkhöz 2010. november 30-ig,
akik a feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 15-20
versenyzõt hívják meg a megyei fordulóra.
Az országos szervezõk 2010. december 15-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzõk iskoláit és diákjait.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési teszt, helyesírási felada-
tok). Az egyes fordulók feladatai 10-12 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerû ok-
tatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához
kapcsolódnak.

Második, megyei / fõvárosi írásbeli forduló: 2011. január 20. (csütörtök) 14.00–15.30-ig.
a területileg illetékes pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által meghatározott helyszín.
A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közremûködõ megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények a
szervezõ intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idõ: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a
szervezõ iskola igazgatója az országos szervezõknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangé-
likus Gimnázium és Kollégium címére legkésõbb 2011. január 21-én. Az országos döntõbe a verseny második (me-
gyei/fõvárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb
15-20 tanulót a szervezõ intézmény, a Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az
érintett iskolák értesítésének határideje: 2011. február 20.

Harmadik, országos döntõ: 2011. március 18–19. (péntek-szombat)
Helyszín: Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
A döntõn a versenyzõk valamint a kísérõ tanárok étkezési, szállás (3000 Ft), valamint útiköltségeit a résztvevõ iskolákat
terhelik.
A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntõn a gyakorlatban is jól használható
elméleti-módszertani elõadásokat szervezünk.
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Az eredmények közzétételének módja:
A válogatóversenyek eredményét a szervezõ intézmények saját honlapjukon, az országos döntõ eredményét a www.lotz-
janos.eoldal.hu honlapon tesszük közzé.

Díjazás:
A megyei és fõvárosi versenyeken minden résztvevõ emléklapot, az 1–3. helyezett diákok oklevelet kapnak.
Az országos döntõn a következõ jutalmakat osztjuk ki:
- emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11–20. helyezett diákoknak,
- oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1–10. helyezett diákoknak, valamint felkészítõ tanáraiknak.

A szervezõk elérhetõsége:
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervezõ: Lenczné
Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965
e-mail: lotzverseny@gmail.com , weboldal: www.lotzjanos.eoldal.hu

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

A verseny meghirdetõje a Magyar Nyelvtudományi Társaság

A Magyar Nyelvtudományi Társaság – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Inté-
zetének támogatásával – Kárpát-medencei helyesírási versenyt hirdet a Magyarországon, valamint a határon túli ma-
gyarlakta területeken tanuló általános iskolai, illetve középiskolai 5–8. évfolyamos diákok számára.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelõsségtudat és az anyanyelv szeretetének az
erõsítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges
helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák és a középiskolák 5–8. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
1. Az iskolák jelzik benevezési szándékukat a megyei pedagógiai intézeteknek, illetve a fõvárosi kerületi munkaközös-
ségeknek. Határidõ: 2010. december 3.
2. A megyei pedagógiai intézetek, illetve a fõvárosi kerületi munkaközösségek jelzik részvételi szándékukat a fõszerve-
zõnek. Határidõ: 2010. december 17.
3. Az országos helyesírási verseny szervezõi elküldik a feladatlapokat, a tollbamondásszövegeket és a javítási útmutatót
az iskolai/területi/kerületi válogatóversenyekhez a megyei pedagógiai intézeteknek, valamint a fõvárosi kerületi munka-
közösségeknek. Határidõ: 2011. január 24.
4. A kerületi/területi/iskolai válogatóversenyek megrendezése. Idõpont: 2011. február 16. (szerda 14 óra)
5. Az országos verseny szervezõi elküldik a feladatlapokat, a tollbamondásszövegeket és a javítási útmutatót a me-
gyei/fõvárosi válogatóversenyekhez a megyei pedagógiai intézeteknek, a fõvárosi versenyt szervezõ iskolának, valamint
a válogatóversenyeket szervezõ határon túli magyar egyesületeknek. Határidõ: 2011. március 25.
6. A fõvárosi és a megyei döntõk megrendezése. Idõpont: 2011. április 9. (szombat 10.00 óra).
7. A megyei pedagógiai intézetek, a fõvárosi versenyt rendezõ iskola, valamint a határon túli magyar szervezetek elkül-
dik a Kárpát-medencei döntõre bejutott diákok, valamint felkészítõ tanáruk nevét, évfolyamuk megnevezését, iskolájuk
pontos címét. Határidõ: 2011. április 18.
8. A Kárpát-medencei döntõre továbbjutó diákokat Magyarországon – a megyei pedagógiai intézetek és a fõvárosi ver-
senyt szervezõ iskola benevezése alapján – az országos szervezõbizottság értesíti. Határidõ: 2011. május 4.
9. A Kárpát-medencei döntõ megrendezése. Idõpont: 2011. május 28. (szombat 10.00 óra)

A verseny tisztasága érdekében a válogatóversenyeket csak a megadott napon és órában a központi versenyanyaggal
lehet megrendezni.
A fõvárosi döntõt hagyományosan a Szabadság Sugárúti Általános Iskola szervezi és rendezi meg.
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A Kárpát-medencei döntõ helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.) Felelõs
szervezõ: Antalné Szabó Ágnes
A Kárpát-medencei döntõn való részvétel ingyenes, a versenyzõk útiköltségével és a kísérõ tanárok költségével kapcso-
latos kiadásokat nem tudjuk megtéríteni. A Kárpát-medencei döntõre Magyarországról minden megye évfolyamonként
1-1, a fõváros 3-3 versenyzõt küldhet. A határon túli magyarlakta területrõl évfolyamonként Muravidékrõl 1, a Vajda-
ságból, Kárpátaljáról és a Felvidékrõl 2-2, Erdélybõl 3-3 diákot hívunk meg.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyen csak azoknak az iskoláknak a diákjai vehetnek részt, amelyek a megadott határidõre elküldték benevezésü-
ket a válogatóversenyt szervezõ intézménynek.
Kizáró ok továbbá, ha a magyarországi válogatóversenyt nem a Magyar Nyelvtudományi Társaság által megadott ver-
senyanyaggal és nem a megadott napon és órában szervezik.
Kizáró ok az is, ha a válogatóversenyt szervezõ intézmény nem küldte el a döntõs diákok benevezését a Magyar Nyelvtu-
dományi Társaságnak a megadott határidõre, vagy ha nem a központilag meghatározott létszámú diák benevezését küldi
el.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek az évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A
februárban sorra kerülõ területi/kerületi/iskolai verseny anyaga a megelõzõ évfolyam tantervi követelményein alapul. A
versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelõ magyar nyelvi tankönyveket, valamint
A magyar helyesírás szabályai 11. kiadását (Akadémiai Kiadó). A verseny részletes tananyaga, valamint az elõzõ évek
versenyanyagát tartalmazó könyvek jegyzéke a honlapon olvasható.

A nevezés módja, határideje:
Az iskolák benevezési szándékukat a megyei pedagógiai intézeteknek vagy a megyei versenyt szervezõ intézménynek,
illetve a fõvárosi kerületi pedagógiai szolgáltatóknak küldik el levélben vagy ímélben. A megyei pedagógiai szolgálta-
tók címe a honlapon olvasható. Határidõ: 2010. december 3.
A megyei és a fõvárosi válogatót szervezõ intézmények jelzik részvételi szándékukat a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ságnak ímélben: simonyi-verseny@btk.elte.hu. Határidõ: 2010. december 17.
A megyei és a fõvárosi válogatót szervezõ intézmények a döntõre továbbjutó diákok névsorát a Magyar Nyelvtudományi
Társaságnak elküldik ímélben: simonyi-verseny@btk.elte.hu. Határidõ: 2011. április 18.

Nevezési díj a döntõn: nincs

Fordulók:
1. forduló: 2011. február 16. (szerda 14 óra)
A fõvárosban kerületi forduló. Magyarországon a megyékben – a válogatót szervezõ intézmény döntése alapján – iskolai
vagy területi forduló. A határon túli magyarlakta területeken iskolai vagy területi forduló.

2. forduló: 2011. április 9. (szombat 10.00 óra)
Magyarországon fõvárosi és megyei válogatóverseny. A határon túli magyarlakta területeken országos forduló.
A fõvárosi döntõ helyszíne: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 32. Felelõs szervezõ: Jurecz Emil és a Fõvárosi Pedagó-
giai Intézet megbízott képviselõje

3. forduló: 2011. május 28. (szombat 10.00 óra) Kárpát-medencei döntõ
A döntõ helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai/kerületi/területi fordulókról a szervezõk által meghatározott módon lehet továbbjutni a megyei és a fõvárosi
fordulókba.
A Kárpát-medencei döntõre minden megyébõl évfolyamonként az I. helyezett, a fõvárosból az I–III. helyezett juthat
tovább.
A határon túli magyarlakta területekrõl a döntõn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérõ diákjai – Felvidék 8 fõ,
Kárpátalja 8 fõ, Erdély 12 fõ, Vajdaság 8 fõ, Muravidék 4 fõ – vehetnek részt.
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Az eredmények közzétételének módja:
A válogatóversenyek eredményét a szervezõ intézmények saját honlapjukon, a Kárpát-medencei döntõ eredményét a
Magyar Nyelvtudományi Társaság a verseny honlapján teszi közzé (a helyezettekét névvel, a nem helyezettekét pedig
kódszámmal ellátva): http://simonyi.mnyt.hu

Díjazás:
A megyei és fõvárosi versenyeken a legeredményesebb diákok oklevelet és könyvjutalmat kapnak.
A Kárpát-medencei döntõn a következõ díjakat osztjuk ki:

– emléklap + jutalomkönyvek minden résztvevõ diáknak és minden felkészítõ tanárnak,
– oklevél + könyvcsomag, egyéb ajándékok 10-10 diáknak minden évfolyamon (összesen 40 diáknak), valamint fel-

készítõ tanáraiknak (összesen 40 felkészítõ tanárnak),
– különdíj a legeredményesebb 10 határon túli versenyzõnek,
– Arany Oklevél + ajándékcsomag a legeredményesebb felkészítõ tanároknak,
– Simonyi Zsigmond-serleg a legeredményesebb iskoláknak.

A szervezõk elérhetõsége:
Magyar Nyelvtudományi Társaság;1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: 06-1-411–6700/ 5065, 5103, Fax: 06-1-411–6700/ 5067
Ímélcím: simonyi-verseny@btk.elte.hu (Antalné Szabó Ágnes felelõs szervezõ)

„ A hazáért és a szabadságért” – A Rákóczi-szabadságharc kora

A verseny meghirdetõje a debreceni Benedek Elek Általános Iskola

A verseny célja:
– Megemlékezés a Rákóczi szabadságharcról és elõzményeirõl, annak történelmi jelentõségérõl, Rákóczi Ferenc

életútjáról és a szatmári békekötés 300. évfordulójáról.
– A XVII–XVIII. századi Magyarország függetlenségi mozgalmainak, azok szerepének, eredményeinek megismerése.
– A barokk irodalom és mûvészetek magyarországi képviselõinek, ill. emlékeinek felelevenítése.
– A Nat megjelölt mûveltségi területeit átfogó, széles körû – elsõsorban történelmi ismeretszerzés.
– Emellett betekintés a kor irodalmi, zenei, képzõmûvészeti életébe, a tudomány és technika fejlõdésébe a XVII–

XVIII. század fordulóján.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskolák és középiskolák tanulói

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehetnek az általános iskolák, illetve a hat- és nyolcosztályos
gimnáziumok 7. és 8. évfolyamos tanulói négyfõs csapatokban, a levélben vagy e-mailben történõ benevezést követõen.

A versenyen való részvétel kizáró okai: 9–10. évfolyamos csapatok nem vehetnek részt.
Egyéni jelentkezéseket nem tudunk elfogadni.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– 6. évfolyamos történelem tankönyvek /Nemzeti Tk, Apáczai K. Mozaik Kiadó
– Száva István–Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc Móra, 1976.
– R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora – Új képes történelem / Könyvklub – Helikon.
– R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt – Képes történelem / Móra K. 1975.
– Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból /Móra K.
– A magyarok krónikája / Glatz Ferenc szerk. /Officina Nova 1996.
– Hét évszázad magyar versei Szépirodalmi K. 1978.
– Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához /Tankönyvkiadó 1992.
– Németh Tibor: Itt élned, halnod kell /Apáczai Kiadó 1996.
– Internet

Az összefoglaló mûveknek csak az adott korszakra vonatkozó részei szükségesek
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A nevezés módja, határideje:
Nevezni lehet levélben, faxon, E-mailben vagy személyesen a csapatnév és felkészítõ tanár nevének, illetve az iskola ne-
vének és címének pontos megjelölésével.
Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. /e-mail: benedekelek@axelero.hu
Humán munkaközösség „Történelem vetélkedõ”
Nevezési határidõ: 2010. november 30.

Nevezési díj:
Iskolai forduló – nincs nevezési díj
2. fordulótól: 2500 Ft/csapat. A nevezési díjat postai utalványon vagy személyesen is be lehet fizetni.

Fordulók
1. forduló: 2010. december 15.–2011. január 25.
Az elsõ fordulóban, amely a selejtezõ szerepét is betölti, valamennyi benevezett csapat részt vesz. A nevezést követõen a
csapatok megkapják a feladatlapot, amelyet a megadott határidõre kell megoldani (Írásbeli feladatok, rejtvények, rajzos
feladat, internetes kutatás)

2. forduló: 2011. február 15.–március 30.
Írásbeli forduló: Feladatlapok kitöltése, rejtvények + egyéb írásbeli feladatok, (pl. tudósítás, levélírás, térkép, tabló
készítése stb.)

3. forduló:
Szóbeli döntõ 2011. május közepén Debrecenben
– szóbeli és írásbeli feladatok az írásbeli fordulók anyagából,
– elõre megadott feladatok, pl. szépirodalmi mû elolvasása, tablókészítés, dramatizálás

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A 2. fordulóba csak a 60%-ot elért csapatok juthatnak tovább. Itt a nevezési díj befizetését követõen kapják a csapatok a
feladatsorokat. Az elért eredményekrõl levélben küldünk tájékoztatást, de a honlapunkon is megtalálhatóak a feladatok
és a pontszámok is.
Értékelés után a legtöbb pontot elért 10 csapat jut be a szóbeli döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
A Köznevelésben, a Hajdú-Bihari Naplóban, HBM Pedagógiai Intézet Hírmondójában, iskolánk – www.benedekelekis-
kola.mlap.hu; és a vetélkedõ honlapján, a www.benedekvetelkedo.mlap.hu címen jelentetjük meg a gyõztesek és
helyezettek nevét.

Díjazás:
Valamennyi résztvevõ csapat emléklapban, a mindkét fordulóban eredményesen szerepelt csapatok oklevélben, külön-
díjként könyvjutalomban részesülnek.
A döntõ résztvevõi könyvjutalomban, az 1–3. helyezett csapatok tagjai „házi kiskönyvtár„ jutalomban illetve értékes
tárgyjutalomban részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége:
Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
Tel/fax: 52/ 534-189; E-mail: benedekelek@t-online.hu, honlap: www.benedekelekiskola.mlap.hu
Tóthné Bulátkó Gabriella tanárnõ www.benedekvetelkedo.mlap.hu
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Katolikus Iskolák VII. országos Takáts Sándor történelmi versenye
Takáts Sándor SchP történész emlékére

A verseny meghirdetõje a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

A verseny célja a történelem iránti érdeklõdés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatá-
sa, fejlesztése.
Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcso-
lódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-mûvészeti tudatosság és kifejezõkészség, az írásbeli és szóbeli kifeje-
zõkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és idõbeli tájékozódás,
valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése.
A verseny folyamán fejleszthetõ a tanulók digitális kompetenciája az IKT eszközök aktív használatával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7–8. évfolyamos diákokból
álló 4 fõs csoportok indulhatnak.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: az általános iskolák és a 4, 6, 8 és 12 évfolyamos gimnáziumok csapatai
együtt versenyeznek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az
adott határidõkig.
A döntõn az elsõ három fordulón legmagasabb pontszámot elért 12 csapat vehet részt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Téma: A szabadságharc hõsei 1848/49
Az 1848/49-es szabadságharc legfontosabb politikai és katonai vezetõinek tevékenysége a forradalom ideje alatt, a sze-
mélyükhöz köthetõ jelentõsebb közéleti és hadi események története, a korszakhoz kapcsolódó mûvészeti alkotások,
helytörténeti és kulturális események.
A témához kapcsolódó, a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében feldolgozott irodalmi alkotások, Arany János, Jó-
kai Mór, Petõfi Sándor és Vörösmarty Mihály mûvei.

Felhasználható irodalom:
Barczy Zoltán-Somogyi Gyõzõ: A szabadságharc hadserege (1848/49 katonai szervezete és egyenruhái); Corvina Kiadó 1986
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49;Zrínyi Kiadó 1986
Hermann Róbert: 1848–1849 A szabadságharc hadtörténete; Korona Kiadó 2001
Hermann Róbert: Az 1848–49-es szabadságharc nagy csatái; Zrínyi Kiadó 2004
Katona Tamás (szerk.): A szabadságharc kilenc nagy csatája; Helikon Kiadó 1978
Krúdy Gyula: 1848 Nagy idõk nagy hõsei (Ifjúsági elbeszélések)
Interneten is elérhetõ a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Fontos, hogy a versenyzõk az interneten utána nézzenek August Pettenkofen, Barabás Miklós és Than Mór festõmûvé-
szek, Petõfi Sándor és Jókai Mór a korszakra vonatkozó alkotásainak és életmûvének.

A nevezés módja: a www.kpszti.hu honlapon megjelenõ Nevezési lapot a lebonyolító iskola e-mail címére: al-
tisk@kecskemet.piar.hu kell eljuttatni.
A nevezés határideje: 2010. október 15.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
A feladatok beadásának határideje:

1. forduló: 2010. november 29.
2. forduló: 2011. február 28.
3. forduló: 2011. április 29.

1–3. forduló: tudásfelmérés, a tanultak kreatív alkalmazása, információk önálló gyûjtése, kezelése, rendezése,
feldolgozása.
Esszé írása, modellkészítés, hadtörténeti ismeretek alkalmazása, tablókészítés.
A feladatokat postán kell elküldeni a versenyt lebonyolító iskolába.
Cím: Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
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Döntõ: 2011. június 4.
A döntõ helyszíne: Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon; Kecskemét
Döntõ: riport, levél, hadijelentés megfogalmazása, vita, önálló vélemény kifejtése, érvelés, idõszalag, térkép készítése,
használata.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1., 2. 3. fordulóban minden jelentkezett csapat részt vehet.
A döntõbe a mindhárom fordulóban résztvevõ csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 12 csapat jut. A csapatok az
1–3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja: az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.kpszti.hu honlapon törté-
nik. A döntõbe jutó 12 csapat külön értesítést is kap e-mailen.

Díjazás: az elsõ 3 helyezett csapat – nagy értékû könyvjutalom, a döntõ minden résztvevõje – könyvjutalom, felkészítõ
tanárok – könyvjutalom.

A szervezõk elérhetõsége:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet; 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
E-mail cím: barcsak@kpszti.hu; rajkanyi@kpszti.hu; Honlap: www.kpszti.hu

Mátyástól – Mohácsig, kalandozó történelmi vetélkedõ

A verseny meghirdetõje a Kisnánai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

A verseny célja a magyar történelem megadott korszakának részletesebb megismerése kommunikatív, kognitív, mûvé-
szeti és konstrukciós képességek alkalmazásával, projectmunka keretében.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, 6 és 8 osztályos gimnáziumok

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Az adott korosztályból 4 fõs csapatok jelentkezését várjuk.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Nem a korcsoportnak megfelelõ jelentkezõk.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mátyástól – Mohácsig tartó korszak történelmi ismereteit közlõ irodalmak, honlapok:

Engel Pál–Kristó Gyula–Kubinyi András: Magyarország története 1301–1526. Osiris Kiadó. Budapest, 2003.
E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Officina Nova Kiadó. Budapest, 1990.
Gunst Péter: A magyar történetírás története. Történelmi Kézikönyvtár. Csokonai Kiadó. Debrecen, 2000.
Perjés Géza: Mohács. Magvetõ Kiadó. Budapest, 1979.
Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1975.
Múlt-kor történelmi portál http://www.mult-kor.hu/
Történelemportál http://tortenelemportal.hu

A nevezés módja, határideje:
A megadott jelentkezési lap kitöltésével levélben az iskola címén (3264 Kisnána, Petõfi u. 34.), faxon (37/324016), vagy
e-mailben (sulikind@t-online.hu).
A jelentkezés határideje: 2010. október 25.
Nevezési díj: nincs
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Fordulók
A két levelezõ fordulókban könyvtári kutatómunkát igénylõ feladatokat kapnak a versenyzõk: váralaprajzokhoz várak,
községek csatolása; történetrészletek pontosítása, kiegészítése; térképkészítés; irodalmi feladatok: versírás; várismerte-
tõ készítése korabeli és mai stílusban; történelemi mû felkutatása adott témában; képzõmûvészeti feladatok: várrajz,
pecsétkészítés; pajzstervezés; képregény készítése.

1. forduló: 2010. december 20.
Téma: Mátyás, az igazságos – A Mohácshoz vezetõ út megjelenítése irodalmi és képzõmûvészeti eszközökkel.

2. forduló: 2011. március 28.
Téma: Török – magyar harcok a végvárakon – A mohácsi csatavesztés megjelenítése irodalmi és képzõmûvészeti
eszközökkel.

Döntõ: 2011. május 20.
Téma: Vitézkedõk próbája a kisnánai várban – gyakorlati feladatok a Nánai Sólymos Vitézek közremûködésével. A
döntõre külön nem kell készülniük, csak a 2 forduló alatt megszerzett ismereteikrõl szólnak a játékos és ügyességi
feladatok.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A levelezõs feladatok után feltüntetjük, melyik csapat mennyi pontot ért el.
A benevezett csapatok elért pontszámait a 2 forduló során összeadjuk.
Döntõbe a 12 legtöbb pontot elért csapat kerül, õket levélben értesítjük.
A döntõre saját költségükön utaznak a csapatok, étkezést a szervezõ iskola biztosít számukra.

Az eredmények közzétételének módja:
A csapatokat a fordulók értékelése után e-mailben értesítjük az elért pontszámokról.

Díjazás:
A döntõbe került csapatok (4 tanuló + egy felkészítõ pedagógus) oklevelet kapnak.

Az elsõ három helyezett könyvjutalomban részesül.
Az elsõ helyezett csapat viszi haza a vándorkupát.
Valamennyi versenyben részt vevõ emléklapot kap.

A szervezõk elérhetõsége:
A szervezõ iskola: Kisnánai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Levélcím: 3264 – Kisnána, Petõfi u. 34.;Tel/fax: 37/324016; E-mail: sulikind@t-online.hu
Szervezõ: Juhászné Koklács Éva

Mozaik országos internetes történelem verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, és a megszerzett ismeret
által a tudásuk gyarapítása és mélyítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam együtt értékelve

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskola és a gimnázium 7–8. osztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. osztályos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett a versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.
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A versenyen való részvétel kizáró okai:
Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés automatikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az interneten zajlik, a kérdések megoldásához bármilyen segédanyagot igénybe lehet
venni. A döntõn viszont már semmilyen segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az
adott korosztálytól elvárható ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon: www.mozaik.suli.hu, illetve a jelentke-
zési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18.–november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15.–december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13.–január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17.–február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11.–március 6.
között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Budapest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.

Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.

Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Mozaik Kiadó Kft. 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu

„Nekem szülõhazám …” komplex tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a „Jelenben a jövõnkért” Egyesület

A verseny célja:
– Történelmi, tudományos, természeti és kulturális örökségünk megismerése és különféle szempontok szerinti fel-

dolgozása
– Az identitástudat erõsítése; értékeink megismerésén túl a hagyomány ápolása
– A nem formális tanulás módszereinek elsajátítása és alkalmazása
– Az eddigi tanulmányok során a különbözõ mûveltségterületeken belül elsajátított ismeretek, képességek egyéni

módon történõ összegzése és felhasználása kulcskompetenciák alkalmazásával.
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A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyamos vegyes korcsoportú csapatok indulhatnak.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet az ország bármely iskolája, amelyben 7–8. évfolyamon
oktatás folyik. Egy iskolából csak egy csapat nevezhet.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny komplex módon épül az eddigi tanulmányokra, s a korábban szerzett tudás szintézisére, valamint önálló kuta-
tásra, ismeretszerzésre sarkall. A munka során bármilyen segédanyag vagy taneszköz (tankönyvek, kézikönyvek,
internet stb.) igénybe vehetõ.

A nevezés módja, határideje:
Jelentkezés a szervezõ intézmény honlapjáról letölthetõ adatlap kitöltésével:
www.kiskossuth.unideb.hu/nekemszulohazam.

Jelentkezési határidõ: 2010. október 15.
Levélcím: Dr.Vargáné Csatáry Tünde, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
E-mail cím: nekemszulohazam@kiskossuth.unideb.hu; vcst@freemail.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Az elsõ három, iskolai forduló feladatain korlátlan számú tanuló dolgozhat egy vagy több felkészítõ tanár irányítása mel-
lett, egy iskolából azonban csak egy megoldás küldhetõ be. A feladatlapokat a nevezett csapatok e-mailen kapják meg.
A munka során bármilyen segédanyag vagy taneszköz (tankönyvek, kézikönyvek, internet stb.) igénybe vehetõ.

1. forduló: Feladatlap: 2010. november 01. Határidõ: 2010. december 06.
Helyek, helyszínek

– Természeti értékek
– Történelmi emlékhelyek
– Tudományos, mûvészeti, kulturális színterek

2. forduló: Feladatlap: 2010. december 15. Határidõ: 2011. február 07.
Személyek, csoportok

– Történelmi személyiségek, a tudományos, mûvészeti élet kiemelkedõ képviselõi
– Nevezetes történelmi, mûvészeti, tudományos csoportok, intézmények

3. forduló: Feladatlap: 2011. február 16. Határidõ: 2011. március 28.
Jelenben élõ hagyományok

– Természeti adottságokhoz, jelenségekhez kötõdõ hagyományok, szokások
– Történelmi eseményekhez kapcsolódó hagyományok
– Tájegység, népcsoportok, kisebbségek hagyományai

Döntõ: 2011. május 07.
Helyszín: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
Az elsõ három tematikus forduló összegzése, illetve az azokban háttérbe szoruló kompetenciák tesztelése:

– az 1–3. forduló kapcsán készített projektek bemutatása
– számítógépes bemutató készítése
– idegennyelvû levélírás
– összefüggõ magyar nyelvû szöveg értelmezése
– szituációs játék
– különbözõ típusú villámkérdések (feleletválasztós, kakukktojás, tippelés, igaz/hamis állítások, nyitott kérdések

stb.
– dal- és versfelismerés
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Az elsõ három, iskolai forduló és a döntõ során a résztvevõ iskolák csapatai rendkívül változatos, szerteágazó tevékeny-
séget folytatnak:

– kutatómunkát végeznek, információt gyûjtenek;
– fényképeket, tablókat/projekteket, képzõmûvészeti alkotásokat, jelmezeket, ételeket, multimédiás bemutatót stb.

készítenek;
– dalt, táncot tanulnak és adnak elõ;
– összefüggõ szöveget dolgoznak fel;
– tervet dolgoznak ki valamely környezeti/szociális probléma megoldására;
– levelet írnak idegen nyelven;
– szóbeli prezentációt tartanak;
– feladatlapot töltenek ki stb.

A csapat által készített anyag nagy részét digitalizált formában, az internet útján juttatják el a szervezõ intézménybe, te-
hát a feladatok teljesítése során is folyamatosan szükség lesz különféle IKT-k alkalmazására.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ három forduló tematikája eltérõ, ezért az egyes fordulókból minden, a megoldást beküldõ csapat automatikusan
továbbjut a következõ fordulóba. Az elért pontszámokról a csapatok e-mailben kapnak tájékoztatást.
A negyedik forduló a döntõ, melyben az elsõ három forduló összesített pontszáma alapján legjobbnak bizonyult öt iskola
négyfõs csapattal vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja:
A versenyzõ csapatok e-mailben minden forduló után megkapják a pontszámokat.
A döntõ eredményei a verseny honlapján tekinthetõk meg.

Díjazás:
A döntõ minden résztvevõje emléklapot kap. Az elsõ három helyezést elért csapat tárgyjutalomban részesül, tagjai és fel-
készítõ tanárai oklevelet és könyvjutalmat kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
Dr. Vargáné Csatáry Tünde; E-mail: vcst@freemail.hu; hutcsatary@gmail.com
Rácz Imre: „Jelenben a jövõnkért” Egyesület; 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.; E-mail: sraczimi@vipmail.hu

Országos történelem tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetõséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyü-
lésre, a képességek újszerû fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segít-
ségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és idõben való tájékozódás képességeinek, a
kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny külö-
nösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe
veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklõdõ
valamennyi 7–8.évfolyamos tanuló.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem indulhat nem 7–8.évfolyamos tanuló. A verseny lebonyolítá-
sában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervezõ ettõl eltilt. Eltiltásra csak összeférhetet-
lenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Magyarország története 1301-tõl 1526-ig

A felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az iskolai fordulóra:
A forgalomban lévõ általános iskolai tankönyvek, atlaszok, különös tekintettel a következõ tankönyvekre (ill. megfelelõ
kiadásaikra):
Horváth Péter–Hámori Péter: Történelem az általános iskola 6. évfolyama számára. 4. kiad. Bp. Nemzeti Tankönyvki-
adó, 2004. p. 92–125. vagy
Horváth Andrea–Horváth Levente Attila: Történelem 6. osztály: A középkor és a kora újkor története. 5. kiad. Szeged.
Mozaik Kiadó. 2009. p. 72–99. vagy
Bánhegyi Ferenc: Történelemkönyv: Az általános iskola 6. osztálya és a 12 éves korosztály számára. 6. kiad. Celldö-
mölk. Apáczai Kiadó, 2007. p. 84–118.
A megyei fordulóra:
Az iskolai forduló anyaga és
Csukovits Enikõ: Liliom és holló: Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig. Bp. Magyar Könyvklub- Helikon Kiadó,
1997. (Új képes történelem) p. 6–9., p. 16–33., p. 43–45., p. 48–71., p. 94–102.
Az országos döntõre:
A megyei forduló anyaga és
Csukovits Enikõ: Liliom és holló: Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig. Bp. Magyar Könyvklub- Helikon Kiadó,
1997. (Új képes történelem) p. 5-102.

A nevezés módja, határideje:
A versenyre a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnáziumnál kell nevezni írásban az induló létszám, a nevezõ iskola postai és elektronikus címe
megjelölésével 2010. október 15-ig.
A megyei versenyfelelõs a létszámot 2010. október 30-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. december 14. 14–15.30 óra
A forduló anyagát az NymE RPSzKK honlapjáról lehet letölteni. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfele-
lõen sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt
követõen letölthetõ a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérõ
tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2011. január 6-ig. A szakmai szolgálta-
tó intézetek a megyei fordulón részvevõk létszámát 2011. január 14-ig megküldik az NymE RPSzK -hoz.

2. forduló: 2011. február 8. 14–15.30 óra
A fordulót a megyei szakmai szolgáltató intézetek, Budapesten a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a
szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz
2010. február 22-ig.

3 forduló: 2011. április 1–2.
Helyszín: Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 7000 Ft/fõ (szállás, ellátás)
Az országos döntõn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt, akiket köz-
vetlenül az NymE RPSzKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen
nincs, akkor a két legjobb eredményt elérõ tanuló juthat be a megyei/fõvárosi fordulóba.
Az országos döntõn a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja:
A megyei fordulók és az országos döntõ eredményeit, illetve a feladatsorokat az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé:
http://pszk.nyme.hu
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Díjazás: Az országos döntõn részvevõ versenyzõk könyvjutalomban részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége:
Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Ká-
rolyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-641; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelõsök

Mozaik országos internetes élõ idegen nyelv verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja: A tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, és a megszerzett isme-
ret által a tudásuk gyarapítása és mélyítése.

A verseny kategóriái: Angol 7–8.
Német 7–8.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskola és a gimnázium 7–8. osztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. osztályos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett a versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés auto-
matikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az in-
terneten zajlik, a kérdések megoldásához bármilyen segédanyagot igénybe lehet venni. A döntõn viszont már semmilyen
segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az adott korosztálytól elvárható
ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon: www.mozaik.suli.hu, illetve a jelentke-
zési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18. – november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15. – december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13. – január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17. – február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11. – március 6.
között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Budapest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.

Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.

Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Mozaik Kiadó Kft. 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu

Országos általános iskolai francia nyelvi tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny célja a francia nyelv népszerûsítése. A nyelvtanulásban jó képességû tanulók számára versenyzési lehetõség
biztosítása, tehetségek felkutatása, fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. korcsoport: 7. évfolyam
2. korcsoport: 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
– az általános iskola 7. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7. évfolya-

mának megfelelõ osztályok tanulói
– az általános iskola 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 8. évfolya-

mának megfelelõ osztályok tanulói

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik Magyarország oktatási intézményeinek 12–14 éves tanulói, (általános
iskolák 7–8. osztályos tanulói, 6 illetve 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7–8. évfolyamának megfelelõ
osztályok tanulói)

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem vehetnek részt a versenyen azok a tanulók, akik:

– 6. életévük betöltése után 3 hónapnál hosszabb idõt töltöttek a célnyelv nyelvterületén,
– célnyelvi tanítási nyelvû iskolába jártak,
– anyanyelvük a célnyelv,
– szülõjüknek (gondviselõjüknek) anyanyelve a célnyelv.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ köznapi témák francia nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a
nyelvtani szabályok betartásával. A feladattípusok nem térnek el az iskolarendszerû nyelvoktatásban széles körben al-
kalmazott tankönyvek feladattípusaitól. Bármely, az adott évfolyamon használt francia nyelvkönyv alkalmas a
felkészüléshez.
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A nevezés módja, határideje:
Jelentkezni postai úton, faxon, e-mailen lehet, a nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ. (www.eotvos-nyh.suli-
net.hu)
Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.
Fax: 42/444-113; E-mail: mussojud@nyf.hu
Nevezési határidõ: 2011. február 11.
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ
A nevezési díjat a Nyíregyházi Fõiskola által kiadott sárga csekken 2011. március 1-ig kérjük befizetni. A csekket a ne-
vezési lapok beérkezése után juttatjuk el az iskolákba.
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 5500 Ft/fõ (szállás, ellátás); csak étkezés 1200 Ft

Fordulók
1. forduló (írásbeli forduló): 2011. március 16. 14 óra
Az írásbeli forduló feladatlapjainak megküldése az iskolákba: 2011. március 10.
A javítatlan feladatlapok postára adása a nevezési címre: 2011. március 17.
A döntõbe (szóbeli fordulóra) jutott tanulók értesítése: 2011. április 8.
Az írásbeli forduló feladatsora nyelvi, nyelvtani és szövegértési tesztet valamint irányított fogalmazást tartalmaz.

2. forduló (szóbeli forduló): 2011. május 6. 12 óra
A szóbeli forduló helyszíne: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A szóbeli forduló anyaga:

– könyv nélkül megtanult szöveg elmondása (maximum 3 perc)
– tantervi követelményeknek megfelelõ kötetlen társalgás kép alapján,

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. Mindkét korcsoportból 17-18 tanuló vesz
részt a 2. fordulón.

Az eredmények közzétételének módja:
Az 1. és 2. forduló eredményei iskolánk honlapján megtekinthetõk: www.eotvos-nyh.sulinet.hu

Díjazás: oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalmak

A szervezõ elérhetõsége:
Nagyné Mussó Judit; mussojud@nyf.hu; Tel.: 06-70/231–6207
Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

Országos angol nyelvi verseny

A verseny meghirdetõje a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola

A verseny célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklõdésükre számot tartó tehetség-
gondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlõdésükkel, tevékenységeik-
kel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazá-
sával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelõ, a tanulók élethelyze-
teiben elõforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megér-
tés, és információcsere elõsegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetõség és versenyrutin megszerzésének
biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhetnek:

– mindazok a 7–8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, közoktatási intézményben tantárgy-
ként tanulják,

– a célnyelv nem anyanyelvük,
– egyik szülõjüknek vagy gondviselõjüknek sem anyanyelve a célnyelv,
– nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvû iskolába,
– egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb idõt a célnyelv nyelvterületén.

Részt vehetnek:
– az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplõ határidõre megküldi a terüle-

tileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,
– akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplõ felté-

teleknek való megfelelést,
– a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában sze-

replõ felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei
szervezõ behív,

– a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szerep-
lõ felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervezõ intézmény a továbbjutásról
értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– ha a tanuló a versenykiírásban szereplõ feltételeknek nem felel meg,
– ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
– ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és idõpontban végzi,
– ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következõ fordulóba.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tar-
talmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerû nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek
feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:
Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára
A verseny honlapjáról www.angolverseny.fw.hu a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókul-
csai letölthetõk.

A nevezés módja, határideje:
Az egyes nevelési-oktatási intézmények a verseny lebonyolításában közremûködõ, területileg illetékes pedagógiai szak-
mai szolgáltató intézménynek jelzik részvételi szándékukat, feltüntetve a versenyben részt vevõ tanulók számát,
évfolyamonként.
A 2. (megyei/fõvárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési
lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló fel-
adatlapjához csatolva a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménybe kell beküldeni.
A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a
verseny honlapján www.angolverseny.fw.hu címen megtalálható.
Jelentkezési határidõ 2010. október 15. (péntek)
Nevezési díj: nincs
A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók a 2. (megyei) fordulóban részvételi díjat kérhetnek.

Fordulók
Valamennyi forduló feladatait a szervezõ intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola biztosítja.

Elsõ, iskolai írásbeli forduló: 2010. november 16. (kedd) 14 óra
A forduló anyagát a jelentkezõ iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az
iskolai szervezõk a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját
iskolájukban, országosan azonos idõpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idõ: 90 perc.
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A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért
tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai
szakmai szolgáltatóhoz.

Második, megyei / fõvárosi írásbeli forduló: 2011. január 25. (kedd) 14 óra
A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közremûködõ megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervezõ in-
tézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idõ: 90 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsûri értékeli köz-
ponti javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a te-
rületileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelõse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladat-
lapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek – más nyelvi tartalommal – a korosztály iskolarendszerû oktatásá-
ban használatos tankönyvekben is fellelhetõk. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplõ szókinccsel
fogalmazzuk meg.
A feladatok elsõsorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvû
komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben elõforduló
tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötõdnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezetõ feladatot követõen az
alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

– megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
– párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
– behelyettesítés betû, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
– rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
– elsõdleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok
– igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
– megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
– mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
– szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével
– globális szövegértést feltételezõ feladatok
– specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

A feladatlapok tipografizálása a versenyzõk életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követel-
mények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2011. április 9. (szombat) 10.00 óra
Helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon
A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fõvárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb
15–25 hetedik évfolyamos és 15–25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervezõ intézmény hívja be.
A verseny végeredményét a második (megyei /fõvárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért
eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.
A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szöveg-értési képességét, interaktív feladatokban alkalma-
zott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben elõforduló tartalmak
alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a
feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidõk:
2010. október 15. Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fõvárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatónál.
2010. október 29. Megyei összesítõk megküldése a jelentkezõ iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a
verseny szervezõjének (e-mail: padiz@citromail.hu)
2010. november 5. Az elsõ forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közremûködõ me-
gyei/fõvárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.
2010. november 16. (kedd) 14 óra az elsõ, iskolai írásbeli forduló
2010. november 23. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógi-
ai-szakmai szolgáltatóhoz.
2010. december 3. A tanulók behívása a megyei/fõvárosi fordulóba.
2011. január 25. (kedd) 14 óra a megyei/fõvárosi forduló
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2011. február 4. A megyei/fõvárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztés-
re került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervezõ intézménybe (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Diákotthon, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)
2011. március 1. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.
2011. április 9. (szombat) 10 óra az országos forduló

A szervezõ intézmény térítésmentesen gondoskodik:
– feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,
– az elsõ és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldésérõl a versenyben közremûködõ peda-

gógiai-szakmai szolgáltatókhoz,
– folyamatos tájékoztatásról a verseny idõtartama alatt,
– az országos fordulóba jutó tanulók értesítésérõl,
– az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetésérõl (április 8. vacsora – április 9. ebéd), valamint szállásáról,
– az országos forduló résztvevõinek díjazásáról

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzõre egyformán vonatkozó pontszám
alapján történik.
Az 1.(iskolai) fordulóban a szervezõ intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérõ tanulók közül kategó-
riánként a legmagasabb pontszámot elért 15–25 versenyzõt a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közremû-
ködõ pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervezõ intézmény
által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérõ tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15–25 tanuló jut to-
vább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzõket a szervezõ intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Diákotthon) hívja be a döntõ 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny honlapján (www.angolverseny.fw.hu) tesszük közzé:

– a versenykiírást,
– a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,
– a nevezési lapot (2. forduló),
– az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követõen a forduló letölthetõ feladatlapját és a megoldókulcsot,
– a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,
– a verseny döntõjének programját,
– a 3. (országos) forduló után a verseny döntõjének eredménylistáját.

Díjazás:
A 2.(megyei) fordulóban részt vevõ tanulók díjazásáról (oklevél, emléklap, jutalom) a közremûködõ megyei pedagógiai-szak-
mai szolgáltató intézmények gondoskodnak. A 3. (országos) forduló versenyzõinek díjazásáról a szervezõ intézmény gondos-
kodik. A részt vevõ tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és idõpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezõk elérhetõsége:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon, 5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1.
A meghirdetés idõpontjától a verseny egész idõtartama alatt munkanapokon a verseny szervezõjétõl, valamint szakmai
felelõsétõl kérhetõ tájékoztatás.
Pádi Zoltán szervezõ e-mail: padiz@citromail.hu, Tel: 30 398 1106
Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelõs e-mail: tirjak2@freemail.hu Tel: 30 228 2322 vagy 20 249 0919

Országos német nyelvi verseny

A verseny meghirdetõje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat

A verseny célja a nyelvtanulásban jó képességû tanulók számára versenyzési lehetõség biztosítása, tehetségek felkutatá-
sa, fejlesztése. Az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. kategória 7. évfolyam
2. kategória 8. évfolyam
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
– A versenyre jelentkezhetnek az adott tanévben 7. és 8. évfolyamot végzõ tanulók, akik:
– ebben a tanévben a német nyelvet az iskolában rendes tantárgyként tanulják
– az adatlapon, amelyet az elsõ forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola

bélyegzõjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– német anyanyelv
– kéttannyelvû iskolában folytatott tanulmányok
– szülõk német anyanyelve
– nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok
– 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb idõt töltöttek német nyelvterületen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tanulók életkori sajátosságainak megfelelõ köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a
nyelvtani szabályok betartásával. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez.

A nevezés módja, határideje:
A területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatóknál 2010. október 8-ig.
A területileg illetékes megyei pedagógiai szolgáltatók 2010. október 20-ig megküldik a JNSZ Megyei Pedagógiai Inté-
zetbe a megyében szükséges feladatlapok számát.
Nevezési díj: nincs
A megyei fordulókat szervezõ pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat
szedhetnek.

Fordulók
1. forduló: 2010. november 18.
Az elõzetes igénylésnek megfelelõen a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat eljuttatja
a megyei/fõvárosi pedagógiai szakmai szolgáltatóknak a feladatlapokat amelyet továbbítanak az intézményekbe. Ez a
küldemény tartalmazza a 7. és 8. osztályos feladatlapokat, a javítási útmutatót, valamint az egyéni tanulói adatlapot,
amelyet a megyei fordulóba továbbjutó tanulók dolgozataihoz kell csatolni az iskola igazgatójának aláírásával, valamint
az iskola bélyegzõjével ellátva.
E küldeményeket az iskolák azonos idõpontban bontják fel, sokszorosítják a nevezett tanulók számának megfelelõ pél-
dányszámban. A megírást követõen a dolgozatokat a szaktanár javítja ki a kapott útmutató alapján. Az útmutatóban meg-
adott ponthatárt elérõ dolgozatokat (amennyiben nincs ilyen, évfolyamonként a két legjobb eredményt elérõ tanuló dol-
gozatát) a kitöltött adatlappal együtt a területileg illetékes pedagógiai intézetbe kell küldeni 2010. november 30-ig. A
területileg illetékes pedagógiai intézet 2011. január 10.-ig kéri a megyei fordulóra szükséges feladatlapokat.

2. forduló: 2011. március 10.
A fordulót a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók szervezik. A forduló anyagát, amely egy feladatlapból és egy levél-
írásból áll, az elõzetesen megigényelt létszámnak megfelelõen a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai
és Szakszolgálat megküldi a megyei szervezõknek. A levélíráshoz kétnyelvû szótár használható.
A feladatlapokat a megyei szaktanácsadók javítják a megküldött javítókulcs és útmutató alapján, majd felterjesztik az
évfolyamonkénti három legjobb eredményt elérõ tanuló feladatlapját és levelét. Azonos pontszám esetén a javítási útmu-
tatóban megadott feladatban elért nagyobb pontszám dönt. A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos
fordulóba.
Határidõ: 2011. március 25.
Az országos versenybizottság áttekinti a megyék által felterjesztett feladatlapokat és fogalmazásokat, a fogalmazásokat
egységesen pontozza, ami után megállapítja az országos döntõbe behívandó tanulók névsorát.
A bejutó tanulók iskoláját a szervezõ intézmény értesíti, 2011. április 30-ig.

3. forduló: 2011. május 20.
A verseny helyszíne: Szolnok
A döntõben évfolyamonként 20-20 tanuló vesz részt.
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Az országos döntõ szóbeli feladatokból áll.
– ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
– beszélgetés kép alapján, képleírás
– társalgás, német nyelven

Az országos döntõ végsõ sorrendjének megállapításában a zsûri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredmé-
nyének 50%-át vesszük figyelembe.
A döntõben részt vevõ tanulók és egy felkészítõ tanár részére a versenyt megelõzõ napi szállásról és a verseny nap-
ján az étkezésrõl térítés ellenében a szervezõk gondoskodnak. A szervezõk errõl a döntõbe jutott tanulóktól és
tanáraiktól elõzetesen tájékozódnak.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóból a megadott ponthatárt elérõ tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes pedagógiai
szakmai szolgáltatóhoz. A megyei szakmai szolgáltatók a szervezõk által megadott pontszám alapján döntenek a behí-
vandó tanulókról, akiket értesítenek iskolájuk útján.
A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a három legjobb eredményt elérõ tanuló feladatlapját és fogal-
mazását, valamint a kitöltött adatlapot, amelyet az elsõ iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevõk
kell felterjeszteni a rendezõ pedagógiai intézetbe. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizott-
ság a feladatlapokat áttekinti, a fogalmazásokat pontozza és így állapítja meg az országos döntõbe behívandó tanulók
névsorát, akiket iskolájuk útján értesít.

Az eredmények közzétételének módja:
Az országos fordulóba jutó tanulók névsora, valamint az eredmények olvashatók a szervezõ intézet honlapján:
www. szolnok-ped.sulinet.hu
Az elõzõ évek feladatsorai is itt olvashatók

Díjazás: A döntõ minden résztvevõje és minden felkészítõ tanár könyvjutalomban és oklevélben részesül

A szervezõk elérhetõsége
A verseny felelõse: Császár István intézményegység vezetõ
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
5000 Szolnok Mária u. 19., Tel/Fax.: 56/510-711
e-mail: info@szolnok-ped.sulinet.hu, honlap: www.szolnok-ped.sulinet.hu/versenyek

Katolikus Iskolák Dugonics András matematika versenye

A verseny meghirdetõje a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

A verseny célja a matematika iránti érdeklõdés felkeltése és elmélyítése. A tehetséges tanulók kiválasztása, saját maguk
és környezetük motiválása képességeik kibontakoztatására. A tantervi törzsanyagra épülõ ismeretek felhasználása mel-
lett, sajátos látásmódot kívánó feladatok megoldása. A kreativitás, a problémaérzékenység és problémamegoldó gondol-
kodás, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzésre való képesség fejlesztése.

A versenyre katolikus iskolák diákjai jelentkezhetnek.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7. évfolyam
8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
„A” kategória: általános iskolai osztályok tanulói,
„G” kategória: 6,8,12 évfolyamos gimnáziumi osztályok tanulói.

A jelentkezés és a részvétel feltételei az egyes fordulók megfelelõ szinten megoldott feladatlapjainak beküldése az
adott határidõkig.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom a megfelelõ évfolyamok matematika
tananyaga.

A nevezés módja, határideje:
A nevezés módja: az elsõ forduló e-mail-ben megkapott feladatsorának megfelelõ szintû megoldása (legalább 50%-os)
és postázása.
Cím: Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 2087 Piliscsaba
3 Pf. 52
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Kiírás: 2010. október 15-ig a www.kpszti.hu honlapon
A feladatok megírásának idõpontjai:

1. forduló: 2010. november 17. szerda
2. forduló: 2011. január 19. szerda
Döntõ: 2011. március 26. szombat

Feladatok:
1. forduló: A tantervi törzsanyagra épülõ 25 feladatból álló feleletválasztós feladatsor.
2. forduló: 7 nyílt végû feladatból álló feladatsor. Az elsõ két feladat megoldása általában elvárható a jeles szintû tanu-
lóktól, a többi feladat a tehetséges diákok számára készül, nagyfokú kreativitást és elmélyült gondolkodást kíván.
Döntõ: 7 feladatból álló, sajátos gondolkodást igénylõ feladatsor.

A továbbjutás feltétele: Az 1. forduló feladatsorának minimum 50%-os teljesítése (62 pont)
Döntõbe kerülés: évfolyamonként és kategóriánként a 10-10 legjobb eredményt elért diák jut a döntõbe, elsõsorban a
második fordulóban nyújtott teljesítménye alapján. Holtverseny esetén az 1. fordulóban elért magasabb pontszám alap-
ján történik a döntés. Amennyiben ez a pontszám is egyezik, vagy csak 1-2 pont az eltérés, úgy mindegyik versenyzõ
meghívást kap a döntõbe.
A továbbjutottak értesítésének módja: a www.kpszti.hu honlapon, illetve a katolikus iskolák matematika versenyének
levelezõ listáján.
A döntõben jutó tanulók e-mail-ben is kapnak meghívót.

Az eredmények közzétételének módja: a www.kpszti.hu honlapon.

Díjazás:
A döntõ minden résztvevõje könyvjutalmat és emléklapot kap.
Az elsõ három helyezett (évfolyamonként és kategóriánként) és felkészítõ tanáruk magasabb értékû könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet; 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
E-mail cím: rajkanyi@kpszti.hu; mocsary.dezso@freemail.hu; Honlap: www.kpszti.hu

Országos logikaverseny

A verseny meghirdetõje a gyõri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

A verseny célja a tehetséges gyermekek megszokottól eltérõ módon való fejlesztése, illetve a logikus gondolkodás
fejlesztése

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyamos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok megfelelõ
korosztálya
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A jelentkezés és a részvétel feltételei: nevezés az iskola címére, postai úton, feladatsorok küldése a megadott határidõ-
re, majd visszajuttatása személyesen illetve postai úton.

A versenyen való részvétel kizáró okai: saját intézményünk diákjai etikai okok miatt nem versenyezhetnek

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: logika

A nevezés módja, határideje
Nevezés írásban az intézmény címére, feltûntetve: Országos logikaverseny vagy logikalogika@freeamil.hu e-mail
címen
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ

Fordulók
A három levelezõs forduló mindegyikén és a döntõn 5-5 szokványostól eltérõ kreativitást igénylõ logikai feladat. A leve-
lezõs fordulókon elért teljesítmény alapján a legjobb 50-60 tanuló kap meghívást a döntõbe.

1. forduló: a megoldás beérkezésének határideje 2010. november 5.
2. forduló: a megoldás beérkezésének határideje 2011. január 10.
3. forduló: a megoldás beérkezésének határideje 2011. március 7.

Döntõ idõpontja és helyszíne: 2011. április 21. Budapest

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: 3 levelezõs fordulón elért meg-
felelõ pontszám alapján meghívó a döntõre.

Az eredmények közzétételének módja: az intézmény honlapján: www.gardonyi-gyor.hu

Díjazás: értékes logikai játékok, könyvek

A szervezõk elérhetõsége
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda, 9024 Gyõr, Baross G. út 49. 06/96/417-313
Bálint Csabáné; e-mail címek: gardonyi@arrabonet.hu; logikalogika@freeamil.hu

Varga Tamás matematikaverseny

A verseny meghirdetõje a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola

A verseny célja a matematikai tehetség korai felismerése és gondozása

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: azon 7. és 8. évfolyamos tanulók, akiknek a heti kötelezõ óraszáma matematikából legfeljebb 4 óra
II. kategória: minden más 7. és 8. osztályos tanuló

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
általános iskola, hat – és nyolcosztályos gimnáziumok

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyzõ tanulók számára a jelentkezés önkéntes és térítésmentes. A versenyre az iskolák neveznek.
Az érvényes nevezés feltétele:

– a nevezési lap pontos kitöltése;
– a nevezési díj befizetése és a befizetést igazoló bizonylat másolatának megküldése a nevezési lappal együtt a neve-

zési határidõig.
A számla az elsõ forduló feladataival együtt érkezik az iskolákhoz. A számla címzettjének utólagos módosítására nincs
lehetõség.
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A versenyen való részvétel kizáró okai:
A jelentkezési lap hiányos kitöltése. A nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatának hiánya.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az általános iskolák 7. és 8. évfolyamának, illetve a korosztálynak megfelelõ gimnáziumi tananyag, matematikában
emelt szintû osztályokban az ennek megfelelõ tananyag.

A nevezés módja, határideje:
A Hétvezér Általános Iskola honlapjáról letölthetõ, kitöltött jelentkezési lap és a nevezési díj befizetését igazoló bizony-
lat másolatának megküldése postai úton.
Határideje: 2010. október 12.
Levélcím: Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Hétvezér tér 1.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Varga Tamás Matematikaverseny nevezés”
Nevezési díj: 5000 Ft/iskola

Fordulók
– A verseny három fordulóból áll: (1) iskolai, (2) megyei, (3) országos szint.
– A budapesti fordulók szervezõ intézménye a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium.

A megyei és az országos fordulókba a megfelelõ teljesítményt nyújtó versenyzõk juthatnak be. A ponthatárokat a Bolyai
Matematikai Társulat tagjaiból álló országos versenybizottság határozza meg.

1. Iskolai forduló idõpontja: 2010. november 16. (kedd) 14–16 óra
– A tanulók iskolájukban az országos versenybizottság által kitûzött feladatokat oldanak meg azonos idõpontban.
– Az iskolai forduló versenyanyagát titkosítva, iskolánként egy-egy példányban, az országos szervezõbizottság

2010. november 9-ig postázza a nevezési lapot beküldõ iskolák részére.
– A dolgozatok javítását az adott iskola szaktanárai végzik, az országos versenybizottság által elkészített javítókulcs

alapján.
– A továbbjutáshoz szükséges pontszámot elért dolgozatokat 2010. november 23-ig postázzák az iskolák a megyei

szervezõkhöz. (A megyei szervezõk listája honlapunkon is megtekinthetõ.)
– A megyei szervezõk a továbbjutáshoz szükséges pontszámot elért résztvevõk számát helyszínenkénti és kategóri-

ánkénti bontásban, a szervezõk által összeállított Excel táblát kitöltve elküldik a szervezõbizottság címére (vargata-
mas@hetvezer-szfv.sulinet.hu) elektronikus formában 2010. november 26-ig.

– A továbbküldés nem jelent automatikus továbbjutást a következõ fordulóra.
A továbbjutás feltétele az országos versenybizottság által meghatározott pontszám elérése. A ténylegesen továbbjutott
tanulókat a következõ forduló helyszínérõl a megyei szervezõk értesítik. (A versenydolgozatokat a megyei szervezõ õrzi
1 évig.)

2. Megyei (fõvárosi) forduló idõpontja: 2011. január 11. (kedd) 14–16 óra
– A tanulók az országos versenybizottság által kitûzött és a megyei megbízottak (versenyfelelõsök) által továbbított

versenyfeladatokat oldanak meg a megyei/fõvárosi szervezõk által meghatározott helyszínen, megyénként legfel-
jebb kettõn (kivétel Budapest), azonos idõpontban.

– A javítást a megyei bizottságok végzik, az országos versenybizottság által elkészített javítókulcs alapján.
– A megyei/fõvárosi szervezõk honlapjukon közzéteszik a javítás eredményét. A dolgozatok megtekintésére és véle-

ményezésére 2011. január 20-án és 21-én van lehetõség a megyei/fõvárosi szervezõnél.
– A továbbjutáshoz szükséges pontszámot elért versenydolgozatokat javítás után az országos versenybizottsághoz

továbbítják a megyei szervezõk a javítás egységesítése céljából 2011. január 24-én.
Hétvezér Általános Iskola, 8000, Székesfehérvár, Hétvezér tér
A borítékon kérjük, tüntessék fel: „Varga Tamás Matematikaverseny”

3. Országos döntõ idõpontja: 2011. március 29. (kedd) 14–16 óra
– A megyei (fõvárosi) versenyen legjobb eredményt elért, és az országos versenybizottság döntése alapján továbbju-

tók számára az országos döntõt megyénként egy helyszínen azonos idõben rendezik a megyei szervezõk.
– A versenydolgozatokat javítás nélkül legkésõbb 2011. március 30-án a megyei szervezõ az országos szervezõbi-

zottsághoz továbbítja, ajánlott küldeményként a Hétvezér Általános Iskola fenti címére.
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A megyei és az országos fordulóba csak a megfelelõ teljesítményt nyújtó versenyzõk jutnak be, az országos versenybi-
zottság pontszám-meghatározása alapján!

Az eredmények közzétételének módja:
Az országos szervezõbizottság értesíti az érintett iskolákat, valamint az eredmények a Hétvezér Általános Iskola honlap-
ján is megtekinthetõk.(www.hetvezer-szfv.sulinet.hu)

Díjazás:
A megyei forduló elsõ három helyezettje évfolyamonként és kategóriánként oklevélben részesül. Az országos forduló-
ban kategóriánként és évfolyamonként az elsõ három díjazott és az õket felkészítõ tanárok könyvet vagy könyvutalványt
kapnak oklevél kíséretében, melyet az országos szervezõbizottság az iskolákon keresztül juttat el a tanulókhoz. Kategó-
riánként és évfolyamonként az elsõ húsz helyezett oklevélben részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Hétvezér Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.
Telefon: 22/504-358; Fax: 22/504-359
e-mail cím: vargatamas@hetvezer-szfv.sulinet.hu; honlap: www.hetvezer-szfv.sulinet.hu
A szervezõbizottság vezetõje: Nagyné Mészáros Beáta
A szervezõbizottság tagjai: Ferenczi Edina, Lángfalvy Péterné, Horváth Éva, Vörös Tiborné
A számlákkal kapcsolatos ügyek intézõje: Börcsök Dezsõné gazdaságvezetõ

FIRSTEP KUPA számítástechnikai verseny

A verseny meghirdetõje az Infokapu Alapítvány

A verseny célja versenylehetõséget teremteni, és az ismeretek szerzésének tanórán kívüli lehetõségeire is biztatni a
tanulókat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8 évfolyamos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskolák, 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok

A jelentkezés és a részvétel feltételei: nevezési díj befizetése, önálló e-mail cím

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Magyar és az egyetemes informatikatörténet;
Általános informatikai alapismeretek,
Szövegszerkesztés;
Grafikai alkalmazások, képszerkesztés;
Internet használat.

A nevezés módja, határideje:
Nevezéskor meg kell adni a versenyzõ nevét, osztályát, e-mail címét, iskolájának nevét e-mailben.
Nevezési határidõ: 2010. október 22. A verseny e-mail címe: infokapu@t-online.hu
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
A nevezési díjat az alapítvány 10403129-49555252-54501008 számú bankszámlájára kell befizetni átutalással vagy
postai csekken a „verseny” szó megjelölésével.
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Fordulók
1. forduló megjelenése: 2010. november 04.
2. forduló megjelenése: 2010. december 02.
3. forduló (adott idõpontban): 2011. február 03. 14–16 óra

Mindhárom forduló az Internet segítségével zajlik, de míg az 1. és 2. forduló feladatainak megjelenése után több mint
egy hét áll rendelkezésre a megoldások beküldésére, addig a 3. forduló feladatai adott idõpillanatban jelennek meg az
Interneten és rövid határidõvel beküldendõk a megoldások.

Döntõ: 2011. április 22. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: a harmadik forduló után a leg-
több pontot elérõ 30 diákot hívjuk be a döntõbe, de 1-1 iskolából legfeljebb 3 versenyzõt.

Az eredmények közzétételének módja: interneten a www.infokapu.hu oldalon

Díjazás: A dobogós helyezetteket és felkészítõ tanáraikat az alapítvány értékes tárgyjutalomban részesíti.

A szervezõk elérhetõsége:
Infokapu Alapítvány, 2700 Cegléd, Mátyás király u. 27. infokapu@t-online.hu, www.infokapu.hu

FIRSTEP KUPA számítástechnikai verseny

A verseny meghirdetõje az Infokapu Alapítvány

A verseny célja versenylehetõséget teremteni, és az ismeretek szerzésének tanórán kívüli lehetõségeire is biztatni a
tanulókat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7-8 évfolyamos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskolák, 6 vagy 8 osztályos gimnáziumok

A jelentkezés és a részvétel feltételei: nevezési díj befizetése, önálló e-mail cím

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Magyar és az egyetemes informatikatörténet;
Általános informatikai alapismeretek,
Szövegszerkesztés;
Grafikai alkalmazások, képszerkesztés;
Internet használat.

A nevezés módja, határideje:
Nevezéskor meg kell adni a versenyzõ nevét, osztályát, e-mail címét, iskolájának nevét e-mailben.
Nevezési határidõ: 2010. október 22. A verseny e-mail címe: infokapu@t-online.hu
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
A nevezési díjat az alapítvány 10403129-49555252-54501008 számú bankszámlájára kell befizetni átutalással vagy
postai csekken a „verseny” szó megjelölésével.

Fordulók
1. forduló megjelenése: 2010. november 04.
2. forduló megjelenése: 2010. december 02.
3. forduló (adott idõpontban): 2011. február 03. 14-16 óra

Mindhárom forduló az Internet segítségével zajlik, de míg az 1. és 2. forduló feladatainak megjelenése után több mint
egy hét áll rendelkezésre a megoldások beküldésére, addig a 3. forduló feladatai adott idõpillanatban jelennek meg az
Interneten és rövid határidõvel beküldendõk a megoldások.

Döntõ: 2011. április 22. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: a harmadik forduló után a leg-
több pontot elérõ 30 diákot hívjuk be a döntõbe, de 1-1 iskolából legfeljebb 3 versenyzõt.

Az eredmények közzétételének módja: interneten a www.infokapu.hu oldalon

Díjazás: A dobogós helyezetteket és felkészítõ tanáraikat az alapítvány értékes tárgyjutalomban részesíti.

A szervezõk elérhetõsége:
Infokapu Alapítvány, 2700 Cegléd, Mátyás király u. 27. infokapu@t-online.hu, www.infokapu.hu

Öveges József fizikaverseny

A verseny meghirdetõje és rendezõje az Eötvös Loránd Fizikai Társulat.
Társrendezõk: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés, Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gyõr-Mo-
son-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium

A verseny célja tehetségnevelés (problémamegoldó, megfigyelõ, kísérletezõ, szövegértési, lényeglátó képességek
fejlesztése).

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Részt vehet minden, legfeljebb 8. évfolyamos tanuló.(7. évfolyamos a tanuló, csak akkor versenyezhet eredményesen,
ha felkészül a 8. évfolyam tananyagból is.)
A verseny hivatalos nyelve: magyar

A verseny kategóriái iskolatípusok szerint: az általános iskolák és a középiskolák azonos korú tanulói egy kategóriá-
ban versenyeznek.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelõ tanár utasításainak figyel-
men kívül hagyása, a verseny helyszínének engedély nélküli elhagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A magyarországi 7. és 8. évfolyam fizika kerettantervi tananyaga. A versenyre való felkészüléshez felhasználható bár-
mely Magyarországon forgalomban levõ fizika tankönyv és ismeretterjesztõ könyv.
A fizikatörténeti feladat feltételezi Eötvös Loránd életútjának, munkásságának, ismeretét.
A felkészüléshez javasolt irodalom: http://www.elgi.hu/museum/ (Eötvös Loránd virtuális múzeum), Simonyi Károly:
A fizika története (Eötvös Lorándra vonatkozó részek)

A nevezés módja: A nevezéshez szükséges NEVEZÉSI LAP és az ADATLAP letölthetõ a www.kfki.hu/elftaisk hon-
lap, és a www.fizika.hu Öveges Verseny linkjeirõl.
A levél csatolásaként mindkét kitöltött lapot szíveskedjenek e-mailben az oveges2011@gmail.com címre elküldeni.
Javasoljuk, hogy olyan levelezõ rendszert használjanak, amely beállítható úgy, hogy az elküldött levél megérkezésérõl
kapjanak visszaigazolást!
A nevezés határideje: 2010. november 20.
Nevezési díj: Magyarországi versenyzõknek 1000 Ft/ tanuló.
A nevezési díjat részben vagy egészben átvállalhatja az iskola, egy alapítvány, vagy bármely más támogató szervezet,
vagy magánszemély.
A befizetéseket az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Kereskedelmi és Hitelbank RT-nél vezetett
10200830-32310274-00000000 számlájára lehet az intézményekbõl átutalni. Számla igényét kérjük, elõre jelezze! (Kér-
jük, hogy az egyéni készpénz befizetéseket az utólagos banki költségek miatt kerüljék!) A nevezési díj feladásához csekk
is kérhetõ az ELFT Titkárságán (T.: 06 1 201 86 82)

A határon túli, magyar anyanyelvû tanulóknak a versenyen való részvétele az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen
történik.
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1. (iskolai) forduló:
A feladatokat és a hozzá tartozó javítási útmutatót zárt borítékban, 1 példányban kapják meg az iskolák 2011. január
15-ig. (ha eddig nem érkezik meg a levél, szíveskedjenek jelezni!) A feladatok szükséges számban való sokszorosítását
az iskolákban kérjük elvégezni. A versenyt február 1-én (kedden) 14.00 – 16.00 között kell megtartani.
Az 1. fordulóban számolásos (munka, teljesítmény, hõtani, mozgási, elektromossági (a kapcsolásokig bezárólag)) fel-
adatokat és tesztfeladatokat kell megoldani a tanulóknak. A feladatok javítása a mellékelt javítási útmutató alapján hely-
ben történik, a megírt dolgozatokat nem kell beküldeni, kérjük megõrizni a tanév végéig.

A legalább 70%-os eredményt elérõ (ha ilyen nincs, akkor a két legjobb) versenyzõ dolgozatának alapján kitöltött sta-
tisztikai lapot (ami a honlapjainkról lesz letölthetõ) legkésõbb egy héten belül, február 8-ig szíveskedjenek eljuttatni a
statov2011@gmail.com címre. A továbbjutott versenyzõk száma nem lehet több a benevezett tanulók számánál!
Akik nem küldik el a statisztikai lapot a további versenybõl, kizárják magukat.
A beküldött eredmények ismeretében választjuk ki azokat a versenyzõket, (a benevezettek 35%-át) akiket meghívunk a
második fordulóba.
A 2. fordulóba bekerültek nevét, a forduló idõpontját, és helyszínét a honlapjainkon tesszük közzé 2011. február 25-ig.

2. (megyei/fõvárosi) forduló: A feladatsor zárt borítékban érkezik a megyei (budapesti) versenyt rendezõ iskolákhoz
2011. március 30-ig.
A 2. forduló idõpontja: 2011. április 5. (kedd) 14.00 – 16.00. A dolgozatokat legkésõbb másnap április 6-án, szerdán
kérjük postára adni az ELFT titkárság címére.
A 2. fordulóban számolásos, teszt- és fizikatörténeti feladatokat kell megoldania a tanulóknak.

3. forduló: az országos döntõ, idõpontja: 2011. május 27–28–29.,
Helye: Gyõr, Kazinczy Ferenc Gimnázium.
A döntõben a versenyzõknek számolással megoldható feladatok mellett számolást nem igénylõ, fizikai összefüggéseket
megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat kell megoldani, önállóan kell elvégezni és értékelni egy mérõkí-
sérletet, fizikatörténeti kérdésekre kell válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre kell magyarázatot adni.

A döntõbe kerültek nevét honlapjainkon tesszük közzé legkésõbb 2011. április 25-ig.
A honlapról lesz letölthetõ a döntõbe jutott versenyzõ adatlapja. Ennek visszaérkezése után visszaigazolásaként küldjük
a döntõ programját + a kísérõ szállás és étkezés megrendelõjét.)

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
A 2. fordulóba a beküldött statisztikai lapon szereplõ legjobbak közül, elért eredményeik alapján az összes benevezett
35%-a kap meghívást.(*a benevezett általános iskolai tanulók és a benevezett középiskolába járó tanulók arányának
megfelelõen)
A 3.(döntõ) fordulóban a legjobb, várhatóan 70 versenyzõ vesz részt. *

Az eredmények közzétételének módja:
Az egyes fordulók és a döntõ eredményeit a www.kfki.hu/elftaisk honlap, és a www.fizika.hu Öveges Verseny linkjén
tesszük közzé.
Az országos döntõrõl

– külön kiadvány készül (többek között a következõ évek felkészülését segítõ céllal),
– a versenyt egy hónappal követõ országos fizikatanári ankéton a versenybizottság titkára plenáris elõadás formájá-

ban ismerteti a verseny egyes fordulóinak feladatait, a tanulók eredményeit és értékeli a versenyt.
– A Fizikai Szemlében, és/vagy a Fizika Tanításában közöljük a verseny feladatait, és az elért eredményeket.

Díjazás: Az országos döntõ valamennyi résztvevõje és felkészítõ tanára emléklapot, a legjobb megoldók (a következõ
kategóriáknak megfelelõen: számolásos feladatok, fizikai mérõ kísérleti, fizikai jelenség elemzõ feladat, fizikatörténeti
feladat) oklevelet kapnak.
A helyezetteket külön díjazzuk általános iskolai és középiskolai kategóriában.
Az összetett kategóriában (a teljes feladatsor megoldását figyelembe véve) várhatóan a 90% feletti eredményt 1. díjjal, a
80–89% közötti eredményt 2. díjjal, a 70–79% közötti eredményt 3. díjjal jutalmazza a Versenybizottság. Ettõl a Ver-
senybizottság a dolgozatok értékelése során szerzett tapasztalata alapján eltérhet.
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Az összetett kategóriában a legjobb eredményt elérõ (általános iskolába járó vagy a legjobb eredményt elérõ középisko-
lába járó) versenyzõ és felkészítõ tanára az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportjának erre a célra alapított
Öveges Érmét kapja.

Az ismeretterjesztõ folyóiratok szerkesztõsége elõfizetéssel, valamint különszámok felajánlásával, a könyvkiadók pedig
jutalomkönyvek felajánlásával, a szponzorok vásárlási utalvánnyal, és egyéb tárgyakkal járulhatnak hozzá a versenyzõk
és a felkészítõ tanárok díjazásához.

A szervezõk elérhetõsége:
oveges2011@gmail.com
Õsz György 06-30-4422-14; Kiss Gyula 06-30-635-4250; Pápai Gyuláné 06-30-214-0270 (1. forduló utáni statisztika)
Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel honlapjainkat, és Moróné Tapody Éva hírlevelét, ahol folyamato-
san tájékoztatjuk az érdeklõdõket a versennyel kapcsolatos aktuális tudnivalókról.

Az elõzõ évek feladatait és azok megoldásait füzet formájában megjelentettük. Ezek a füzetek korlátozott számban meg-
rendelhetõk Társulatunk titkárságán, illetve az elõzõ évek 1. és 2. fordulóinak feladatai megtekinthetõk a
www.kfki.hu/elftaisk honlapon.

Hevesy György országos kémia verseny

A verseny meghirdetõje a Magyar Természettudományi Társulat

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat, TIT Bugát Pál Egyesülete – Eger, Eszterházy Károly Fõiskola –
Eger, Polgármesteri Hivatal – Eger, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Paksi Atomerõmû Zrt., Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt., Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., a Magyar Tudományos Akadémia,
TEVA Magyarország Zrt., a Magyar Szabadalmi Hivatal, Nemzeti Civil Alapprogram, az Iparfejlesztési Közalapítvány,
Szülõföld Alap Iroda, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Radioaktív Hulladékkezelõ Közhasznú Társaság, a Richter
Gedeon Nyrt., a Servier Kutató Intézet Zrt., Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., EGIS Gyógyszer-
gyár Nyrt., a TIT Szövetség és tagegyesületei, a megyei pedagógiai intézetek, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, a megyei/fõvárosi kémiai szakértõk közremûködésével és támogatásával hirdetjük meg.

A verseny célja:
Kémia és a környezetvédelem kapcsolata, megvédeni a környezetet, a természetet a környezetszennyezõdéstõl a jövõ
nemzedéke számára. A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 13 és 14 éves korosztály

A versenyen a 7. és 8. évfolyam tanulói (13 és 14 éves korosztály) vehetnek részt.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– a tanár saját tanulóját nem vizsgáztathatja,
– a vizsgán nem megengedett segédeszköz használata
– a versenyzõ nem a megadott idõpontban jelenik meg vizsgázni

Nevezési díj:
Megyei forduló: a nevezési díjat (2500 Ft) minden évben a megyei Szervezetekhez fizetik be, a megyei szervezetek (19
megye és Budapest) a befizetett összeget a megyei forduló költségeire fordítják.
Országos forduló: a nevezési díjat (20 000 Ft) minden évben a szervezõ megyei Szervezethez fizetik be a tanulók,
amely részben fedezi a 3 nap ellátását.

A verseny teljes ismeretanyaga
A 7. évfolyamos tanulók részére:

– A legfontosabb anyagok (levegõ, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai.
– Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat).
– Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási mûveletek.
– Atomszerkezet, periódusos rendszer.
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– Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, széndioxid, sósav,
ammónia,)

– Ionok és ionvegyületek.
– Savak, bázisok, sók, kémhatás.
– Kémiai reakciók, kémiai számítások.

A 8. évfolyamos tanulók részére:
– Redoxi és sav-bázis reakciók.
– Nemfémes elemek és vegyületeik.
– Fémes elemek és vegyületeik.
– Energiaforrások, tápanyagok, mûanyagok.

Minden évben bemutatjuk a kémiatörténet kiemelkedõ alakjainak munkásságát a Hevesy György Országos Kémiai
Versenyen.

A verseny fordulói
I. Házi döntõ (2011. január 3. – február 15.)
Az iskolákban a szaktanárok a 7. évfolyamos és külön 8. évfolyamos tanulóknak szervezik meg az elsõ fordulót. A me-
gyékben a TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõseivel kell felvenni a kapcsolatot. A fõvá-
rosban a házi döntõt és megyei döntõt a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Buda-
pest, Horváth Mihály tér 8., Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) koordinálja. A megyékben/fõvárosban az elért eredmények
alapján évfolyamonként 80-100 tanuló küldhetõ a megyei fordulóra. A bejutott 7. és 8. évfolyamos tanulók létszámát a
megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek, a fõvárosban a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskola
juttatják el ajánlott küldeményben az alábbi címre: a Magyar Természettudományi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ
igazgató (levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., telefon/fax:06-1-338-4593).
Beküldési határidõ: 2011. február 22.

II. Megyei/fõvárosi döntõ 2011. március 26. (szombat)
A versenyzõ a megyei és az országos fordulón, ha nem jelenik meg a megadott idõpontban (nap, óra) akkor a versenybi-
zottság a versenyzõt kizárja a versenybõl! A versenyzõ kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.
Megyei döntõ ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

– A legfontosabb anyagok (levegõ, víz hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai
– Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat)
– Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási mûveletek
– Atomszerkezet, periódusos rendszer.
– Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, széndioxid, sósav,

ammónia)
– Ionok és ionvegyületek.

8. évfolyamos tanulók részére:
– Redoxi és sav-bázis reakciók
– Nem fémes elemek és vegyületek

A versenyzõk a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfo-
lyamon és külön a 8. évfolyamon.

A megyei döntõbe a benevezési díj 2500 Ft/fõ. A részvételi díjat a megyei TIT Szervezetekhez és pedagógiai intézetek-
hez, Budapesten a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskolához fizetik be.

A dolgozatokat központi javítókulcs alapján az elõzõ évekhez hasonlóan a helyi versenybizottság értékeli.
FIGYELEM! A helyszínen kijavított és értékelt dolgozatok rangsorolása, helyezése kihirdethetõ, de ez nem jelenti azt,
hogy a versenyzõ automatikusan tovább jut az országos döntõbe. Az alábbiak szerint szíveskedjenek megküldeni a
dolgozatokat:

– megyénként/fõvárosból és évfolyamonként az összes 80 pont feletti dolgozatokat szíveskedjenek felküldeni,
– ha a megyében nem érik el a 80 pontot, akkor megyénként/fõvárosból, évfolyamonként, a 8-10 legjobb dolgozatot

szíveskedjenek megküldeni
– ha megyénként/fõvárosból és évfolyamonként néhány 80 pont feletti dolgozat van, akkor 10 darabra egészítsék ki a

80 pont alatti legjobb dolgozatokkal,
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– a beérkezett dolgozatokat a társulat versenybizottsága újrajavítja és ezáltal kerül meghatározásra a továbbjutási
rangsor.

A döntõbe évfolyamonként a legjobb 30-32 versenyzõ jut tovább az országos döntõbe.
A dolgozatokat megyénként/fõvárosból évfolyamonként ajánlott küldeményben a következõ címre szíveskedjenek kül-
deni az alábbi címre: a Magyar Természettudományi Társulat Dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató (levélcím: 1088 Bu-
dapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon/fax: 06-1-338-4593).
Beküldési határidõ: 2011. március 30.

III. Országos döntõ 2011. május 20-21-22. (péntek – szombat–vasárnap)
Helye: Eszterházy Károly Fõiskola – Eger
A döntõ fordulói: írásbeli, laborgyakorlat, szóbeli
A döntõ háromfordulós (7–8. osztály)
Az országos döntõ teljes ismeretanyaga
A 7. évfolyamos tanulók részére:

– A legfontosabb anyagok (levegõ, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai.
– Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat).
– Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási mûveletek.
– Atomszerkezet, periódusos rendszer.
– Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, széndioxid, sósav,

ammónia).
– Ionok és ionvegyületek.
– Savak, bázisok, sók, kémhatás.
– Kémiai reakciók, kémiai számítások.

A 8. évfolyamos tanulók részére:
– Redoxi és sav-bázis reakciók.
– Nemfémes elemek és vegyületeik.
– Fémes elemek és vegyületeik.
– Energiaforrások, tápanyagok, mûanyagok.

Az eredmények közzétételének módja: Internet, postai értesítés, helyszíni tájékoztatás

Díjazás: érem, oklevél, könyvek, egyéb díjak

Felvilágosítást adnak:
Az országos tanulmányi verseny egyes fordulóiról és a verseny részletes programjáról a Magyar Természettudományi
Társulatnál dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgatótól (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., telefon/fax: 06-1-338-4593,
www.mtte.hu, E-mail: mtt@mtte.hu) lehet érdeklõdni, továbbá a megyei TIT Szervezeteknél és a megyei pedagógiai
intézeteknél.
Budapesten a kerületi és megyei fordulókról Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(1088 Budapest, Horváth Mihály tér 8., telefon: 210-10-30, fax:210-07-45) Versenyfelelõse: Albert Attila e-mail cím:
albert@fazekas.hu

Apáczai Csere János tehetségkutató komplex természettudományi verseny

A verseny meghirdetõje az Apáczai Kiadó

A verseny célja a természettudomány területén tehetséges gyermekek felismerése, felkészültségük fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: általános iskola 7–8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: egyéni jelentkezés

A versenyen való részvétel kizáró okai: –
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Valamennyi felsõ tagozatos tankönyvben a témához található tananyag, valamint a www.apaczai.hu honlapon jelzett in-
ternetes oldalak.

A nevezés módja, határideje: a minden érintett iskolába kiküldött feladatlap 2010. november 22-én 14 órakor való ki-
töltésével, a versenyjegyzõkönyv beküldésével a 9500 Celldömölk, Széchenyi út 18. számra, 2010. november 30-ig
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. november 22-én 14 óra az iskolákban
Témakör: korszerû rendszerek – a gépjármû
A verseny lebonyolítása: az elõre kiküldött feladatlap kitöltése egyénileg

2. forduló: 2011. február 14-én 14 óra a megyeszékhelyeken
Témakör: híres feltaláló, híres találmányok
A verseny lebonyolítása: a 3 fõs csoportnak feladatlap kitöltése és interaktív feladat megoldása

3. forduló: 2011. március 25-én, 26-án Budapest, József körút 63.
Témakör: életmód és egészség
A verseny lebonyolítása: elõzetes feladat készítése, a 3 fõs csoportnak feladatlap kitöltése és interaktív feladat
megoldása

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ forduló 3 legjobb iskolai helyezését elért versenyzõje a verseny további fordulójában 3 fõs csapatként versenyez
tovább.

Az eredmények közzétételének módja:
Az iskolán belüli három legjobb eredményt elért tanuló, a kistérségi fordulókban 70%-os teljesítmény feletti eredményt
elért csapatok, a döntõbe a megyei legjobb eredményt elért csapat, Budapestrõl a négy legjobb eredményt elért csapat.

Díjazás:
A 2. és 3. forduló elsõ három helyezett csapatának díja: könyvjutalom.
Döntõ
Csapatverseny:

I. helyezett csapat: 60 ezer Ft értékû kiskönyvtár;
II. helyezett csapat: 40 ezer Ft értékû szakmai kiskönyvtár;
III. helyezett csapat: 30 ezer Ft értékû szakmai kiskönyvtár.
IV–X. helyezett csapat: könyvjutalma 20-20 ezer Ft értékû könyvjutalom.

Felkészítõ tanár:
I. helyezett csapat felkészítõje: 120 ezer Ft értékû kiskönyvtár;
II. helyezett csapat felkészítõje: 80 ezer Ft értékû kiskönyvtár;
III. helyezett csapat felkészítõje: 60 ezer Ft értékû kiskönyvtár.

Iskola:
I–III. helyezett: természettudományi és technikai folyóirat elõfizetések egy évre.

A szervezõk elérhetõsége:
Apáczai Kiadó, 9500 Celldömölk, Széchenyi út 18.
95-525-015, fax: 95-525-014; apaczaikiado@apaczai.hu, www.apaczai.hu/tanulmányi versenyek/ATTV
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Avram Hershko országos természettudományi verseny

A verseny meghirdetõje a karcagi Györffy István Általános Iskola

A verseny célja a karcagi születésû Avram Hershko Nobel-díjas kutató tudományos munkásságának megismertetése. A
természettudományok, elsõsorban a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás
népszerûsítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
– a versenyre 3 fõs, 7–8. évfolyamos diákokból álló csapatok nevezhetnek, egy iskolából maximum 2 csapat.
– Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi

témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályamûveket a bírálók elõnyben részesítik.
– A benyújtandó dolgozatok terjedelme 5- oldal (Word, 12-es betû-méret, 1,5-es sorköz) + melléklet max. 5 oldal.)

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– a meg nem engedett eszközök használata,
– a felügyelõ tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása,
– a verseny helyszínének elhagyása.
– a versenykiírástól való eltérés,
– a határidõk be nem tartása.

Ajánlott irodalom:
– Az általános iskolában használt tankönyvek.
– Dr. Rózsahegyi Márta–Dr. Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek – kísérletgyûjtemény 8-12. évfolyam, Moza-

ik Kiadó
– Csókási Andrásné Czegléd Anna–Jámbor Gyuláné–Horváth Andrásné Szabó Emõke–Kissné Gera Ágnes: BioLo-

gika – Fogalomgyûjtemény és összefoglaló táblázat 7-10.évfolyam, Mozaik Kiadó
– Rózsahegyi Márta- Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához, Tankönyvkiadó
– www.enc.hu/1enciklopedia/aktuális/avramhershko.html
– Magyar Tudomány 2004/11 1277. o.
– www.matud.iif.hu/04nov/12.html
– www.mta.hu/index.php
– www.termeszetvilaga.hu/szamok/ev2005/tv0502/gergely.html
– www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/20050419afeherjek.html
– www.magyarorszag.hu/orszaginfo/adatok/hiresmagyarok/nobel.html

A nevezés módja:
A pályamûveket egy példányban nyomtatott formában és egy példányban elektronikus adathordozón kérjük el-
juttatni a rendezõ iskolához.
Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny”
Kérjük, pontosan adják meg a csapat névsorát, évfolyamát, a felkészítõ tanár nevét és elérhetõségét.
Nevezési cím: Györffy István Általános Iskola, 5300 Karcag, József Attila u 1.
A nevezés határideje: 2011. március 11. (postabélyegzõ kelte)
Nevezési díj: nincs

Fordulók:
I. forduló
Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, biofizikai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témá-
ból. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást tartalmazó pályamûveket a bírálók elõnyben részesítik.
Az esszé beküldési határideje: 2011. március 11.

II. forduló
Helyszín: Györffy István Általános Iskola Karcag, József Attila u 1.
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Idõpontja: 2011. április 11.
1. rész: Írásbeli feladatsor megoldása (tesztfeladatok Avram Hershko valamint a magyar származású Nobel-díjasok
életrajzából, munkásságából és az általános iskolai kémia és biológia tantárgyak tananyagaiból lesznek).
2. rész: A laboratóriumi gyakorlat – kísérletek elvégzése – feladatlap alapján, az általános iskolai kémia, fizika és bioló-
gia tantárgyak tananyagaihoz, illetve a hétköznapok gyakorlatához kapcsolódóan).
3. rész: A nevezéskor beadott esszé ismertetése, elõadás számítógépes prezentációval 5 percben.

A továbbjutás feltétele:
A független zsûri az elsõ fordulóban leadott dolgozatokat értékeli, és a legjobbnak ítélteket behívják a döntõre.
Errõl a rendezõ iskola értesítést küld.
A második forduló során az esszé elõadását a zsûri egységes, minden csapatra egyformán vonatkozó szempontok figye-
lembe vételével pontozza. Az írásbeli feladatsor megoldása és a laboratóriumi gyakorlat során minden csapat azonos fel-
adatokat kap, az értékelés ezekben a fordulókban is azonos szabályok szerint történik. A csapatok által elérhetõ pontszá-
mok az egyes feladattípusokban szerzett pontok és az esszére adott pontokból tevõdik össze.

Az eredmények közzétételének módja: A verseny napján az ünnepélyes díjátadás keretében, a rendezõiskola honlap-
ján (www.gyorffy-karcag.sulinet.hu), valamint a helyi újságban és televízióban.

Díjazás:
– A zsûri az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítõ tanáraikat tárgyjutalomban és oklevélben részesíti.
– A versenyen résztvevõ diákok és felkészítõ tanáraik emléklapot kapnak.

A szervezõk elérhetõsége:
Györffy István Általános Iskola Karcag, József Attila u 1,
E-mail:iskola@györffy-karcag.sulinet.hu, Tel.: Fax 59/503435;
Pardy Károlyné pardyjudit@gmail.com; Tel: 59/503435

Az elõzõ évek feladatait és azok megoldásait, a versenyen készült fotókat megtekinthetik a www.gyorffy-karcag.suli-
net.hu honlapon.

Balogh János országos környezet- és egészségvédelmi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont – Bem József Általános Iskola

A verseny célja a tizenéves korosztály legyen tisztában a különbözõ környezeti problémák környezet – és egészségügyi
hatásaival és ismerje meg a lehetséges megelõzési módokat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A vetélkedõn 6.–7–8. évfolyamos háromfõs csapatok vehetnek részt.

A verseny témakörei:
– A talaj, a víz, és a levegõszennyezõdés, a hulladékok és a zaj
– A globális környezeti problémák
– A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
– A környezeti ártalmak megelõzésének illetve csökkentésének módjai

A felkészüléshez ajánlott irodalom:
– Balogh János élete (www.freeweb.hu/baloghjanos)
– Biológia, kémia, fizika 7.-8. osztály
– Egészségtan 6. 8. osztály
– Folyóiratok, honlapok: Lélegzetnyi Hírlevél (õsztõl) www.lelegzet.hu
– Kukabúvár (õszi, téli, tavaszi kiadványok) www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu
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A verseny rendszere:
A versenyre iskolánként egy, 3 fõs csapat jelentkezését várjuk. (A csapattagok legalább egyike 8. osztályos legyen,
hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét, címét, elérhetõségét és a felkészí-
tõ tanár nevét.
Nevezési díj nincs.

Jelentkezési cím: Nagyné Horváth Emília Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont
1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com
Jelentkezési határidõ: 2010. december 17.

Fordulók:
A regionális vagy a megyei (fõvárosi) fordulókon a versenyzõ csapatok a meghirdetõk által kiküldött feladatlapot
oldanak meg.
Idõpont: 2011. március 23. (szerda) 14 óra
Helyszínek: Budapest, Debrecen, Gyõr, Jászberény, Kaposvár, Miskolc, Paks, Pécs, Salgótarján, Szeged, Veszp-
rém, Zalaegerszeg. (A további helyszíneket a jelentkezések függvényében szervezzük.)
A regionális döntõ eredményérõl 2011. április 8.-ig küldünk értesítést.
Az országos döntõre a legjobb teljesítményt nyújtott 10–15 csapatot hívjuk meg. (A támogatás függvényében.)

A döntõ idõpontja: 2011. június 3-4. (péntek délután és szombat egész nap)
Helyszíne: Egy budapesti kulturális központ és a Bem József Általános Iskola 1101 Bp. Hungária krt. 5.-7.
A döntõn a részvétel ingyenes. Az útiköltség és a második éjszaka szállásdíja a csapatokat terheli.
A döntõbe jutott csapatok elõzetes feladatai:

– Egy környezet-egészségvédelmi képzõmûvészeti alkotás készítése
– Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma illetve megoldásának csapatmunkában történõ bemu-

tatására. Elõadási idõ 6 perc.
– A döntõ írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.

Díjazás: A döntõbe jutott csapatok oklevelet és felkészítõikkel együtt ajándékot kapnak.

A szervezõk elérhetõsége:
Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont 1101 Bp. Hungária-krt. 5.-7.
Nagyné Horváth Emília, Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com; www.bem-iskola.hu

Bókay Árpád országos biológiaverseny

A verseny meghirdetõje a budapesti Bókay Árpád Általános Iskola

A verseny célja a természetet szeretõ, értõ tanulók további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozása, a fenntart-
ható életmódra, környezettudatos magatartásformákra, egészséges életvitelre nevelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Általános iskola 7–8. évfolyama valamint a
nyolc és hat osztályos gimnáziumok aktuális évfolyamai.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A megadott témában megírt pályamunka és a nevezési díj határidõre történõ elküldése a Bókay Árpád országos biológia-
verseny címére.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Nem megfelelõ életkorú (korcsoportú) nevezés.
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A verseny témája
A Föld életközösségei, az egyes életközösségek tipikus élõlényeinek jellemzõi, szervezeti felépítésük, rendszerezésük,
védelmük. Az ember szervezete, a szervek felépítése, mûködése. Az ember egészsége. Az emberi tevékenység környe-
zetre gyakorolt hatásai (talaj-, víz, légszennyezés). Az élõvilág törzsfejlõdése.

A felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az érvényben lévõ tankönyvek (pl.: Nemzeti, Mozaik, Mûszaki, Apáczai, Pauz kiadók 7–8. osztályos biológiai tanköny-
vei), Egészségtanhoz készült könyvek, Brehm: Állatok világa, Kis növényhatározó, Állatismeret, Madárhatározó. Az In-
terneten fellelhetõ információkat is lehet hasznosítani.

A nevezés módja, határideje
A pályamunkák elkészítése, a pályamunkák beküldése.
Beküldési határidõ: 2011. január 07.
Levélcím: Bókay Árpád Országos Biológiaverseny, 1181., Budapest, Wlassics Gy. u. 69.
E-mail: bokay@biolgiaverseny.hu
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ;

Fordulók
Nevezési pályamunkák beküldése: 2011. január 07.
A pályamunka témája: Gyógyító növények (betegségek megelõzésében, gyógyításban betöltött szerepe)
Bõvebb információ a www.biologiaverseny.hu

1. forduló: I: feladatlap beküldése: 2011. február 11.
2. forduló: II. feladatlap beküldése: 2011. március 11.
3. forduló: Döntõ: 2011. május 6.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A pályamunka és a megoldott feladatlapok határidõre történõ beküldése. Az ezt követõ értékelés után az elsõ 20 helye-
zettet hívjuk meg a döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja: Egyéni értesítés levélben és a verseny honlapján.

Díjazás:
1. helyezett: digitális fényképezõgép
2. helyezett: mikroszkóp vagy távcsõ
3. helyezett: szakirányú CD, könyv

Külön jutalmazzuk a legjobb pályamunkákat, a felkészítõ tanárokat. Valamennyi döntõbe jutott tanuló a versenyrõl in-
teraktív CD-t kap. A verseny valamennyi résztvevõjét emléklappal jutalmazzuk.

A szervezõk elérhetõsége:
Bókay Árpád Általános Iskola, 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.
Krakkerné Berki Hajnalka szakmai vezetõ, Tel.: 291-4836 (munkaidõben); E-mail: bokay@biolgiaverseny.hu,
www.biologiaverseny.hu

Herman Ottó országos biológia verseny

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat, a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
– Kisújszállás, Polgármesteri Hivatal Kisújszállás, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Paksi Atomerõmû Zrt.,
Magyar Villamos Mûvek Zrt., Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Szabadalmi Hivatal, az Iparfejlesztési Közalapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram, Szülõföld Alap
Iroda, Budapest Fõváros Önkormányzata, a Radioaktív Hulladékkezelõ Közhasznú Társaság, a TIT Szövetség és tag-
egyesületei, a megyei pedagógiai intézetek, a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a me-
gyei/fõvárosi biológiai-szakértõk, a Természetbúvár Szerkesztõség, a Magyar Természettudományi Múzeum közremû-
ködésével és támogatásával hirdetjük meg.

A verseny célja a tanulók biológiai ismeretének elmélyítése, a névadó Herman Ottó életének és munkásságának példa-
képül állítása, tanuló természetismeretének, természetszeretetének elõsegítése és fejlesztése.
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A versenyen a 7. és 8. évfolyam (13 és 14 éves korosztály) tanulói vehetnek részt.
Figyelem! A 7. és 8. évfolyam tanulói együtt versenyeznek. Mindkét korosztály azonos ismeretanyagból készül fel!

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– a tanár saját tanulóját nem vizsgáztathatja,
– a vizsgán nem megengedett segédeszköz használata
– a versenyzõ nem a megadott idõpontba jelenik meg vizsgázni

A nevezés módja, határideje
Nevezési díj:
Megyei forduló: a nevezési díjat (2500 Ft) minden évben a megyei Szervezetekhez fizetik be, a megyei szervezetek (19
megye és Budapest) a befizetett összeget a megyei forduló költségeire fordítják.
Országos forduló: a nevezési díjat (20 000 Ft) minden évben a szervezõ megyei Szervezethez fizetik be a tanulók,
amely részben fedezi a 3 nap ellátását.

A verseny teljes ismeretanyaga
– Herman Ottó élete és munkássága. A tanulók felkészülését biztosítja a Herman Ottó élete és munkássága c. kiad-

vány, a Magyar Természettudományi Társulat kiadásában. FIGYELEM! A kiadvány bõvített kiadás, az eredmé-
nyes felkészülés érdekében szíveskedjenek feltétlenül megrendelni! Kizárólag levélben rendelhetõ meg (ára:
1050 Ft + postaköltség) az alábbi címen: Magyar Természettudományi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igaz-
gató (levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16., telefon/fax: 06-1-338-4593)

– Kiemelkedõ fontosságú a tanévkezdéstõl tanévzárásig (2010. 3. számtól – 2011. áprilisig) a Természetbúvár címû
folyóiratban megjelenõ poszterek, tanulmányozása, virágkalendárium, útravaló címû cikkek tanulmányozása

– Ökológiai alapismeretek. Mozaik Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia; Nemzeti Tankönyvkiadó 7. osztály Bioló-
gia, Natura sorozat Életközösségek általános jellemzõi

– Hazánk legjellemzõbb életközösségei (erdõk, vizek, rétek).
– Simon-Seregélyes: „Növényismeret”-ben, Varga Zoltán: „Állatismeret”-ben szereplõ legjellemzõbb védett fajok

felismerése.
– Szóbeli döntõ: öt perces kiselõadások a választott természetvédelmi területekrõl – kivéve a nemzeti parkokat –

poszter, dia, írásvetítõ, video, projektor használata biztosított.
– Hazánk nemzeti parkjainak alapvetõ ismerete.

Fordulók:
I. Házi döntõ (2011. január 03. – február 15.)
Az iskolákban a szaktanárok a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknak a megadott ismeretanyagból szervezik meg az elsõ for-
dulót. A megyékben a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõseivel kell felvenni a
kapcsolatot tájékozódás céljából. Budapesten a 23 kerület házi és megyei fordulóit a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) koordinálja. A
megyékben/fõvárosban a legjobb eredmények alapján max. 80 fõ juthat be a megyei döntõbe. A bejutott tanulók létszá-
mát a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai Intézetek juttatják el az alábbi címre: Magyar Természettudo-
mányi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató (levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., telefon/fax:
06-1-338-4593).
Beküldési határidõ: 2011. február 22.

II. Megyei/fõvárosi döntõ: 2011. április 9. (szombat)
A versenyzõ a megyei és az országos fordulón nem jelenik meg a megadott idõpontban (nap, óra) akkor a versenybizott-
ság a versenyzõt kizárja a versenybõl! A versenyzõ kizárólag abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár.
A megyei döntõ ismeretanyaga:

– Herman Ottó élete és munkássága c. kiadvány.
– Kiemelkedõ fontosságú a Természetbúvár c. folyóiratban (2010. 3. számtól – 2011. áprilisig) megjelenõ poszterek

tanulmányozása, virágkalendárium, útravaló címû cikkek tanulmányozása
– Ökológiai alapismeretek. Mozaik Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia, Nemzeti Tankönyvkiadó 7. osztály Bioló-

gia, Natura sorozat Életközösségek általános jellemzõi
– Hazánk legjellemzõbb életközösségei (erdõk, vizek, rétek)
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A megyei döntõbe a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak a versenyzõk.
A megyékben a fordulót a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõsei, Budapesten a
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskola szervezi meg.
A megyei/fõvárosi döntõbe a nevezési díj 2500 Ft/fõ. A részvételi díjat a megyei TIT Szervezetekhez, Pedagógiai Intéze-
tekhez, Budapesten a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskolához fizetik be. A dolgozatokat központi javító kulcs
alapján a helyi versenybizottság értékeli, javítja. A megyében a legmagasabb pontszámot elért, megyénként egy tanuló, a
fõvárosból a legmagasabb pontszámot elért hat tanuló jut be az országos döntõbe.

FIGYELEM! Ha a megyei döntõ során holtverseny alakul ki, akkor a megadott ismeretanyagból a megyei versenybi-
zottság által feltett kérdésekre adott válaszok döntik el a továbbjutást. Az országos döntõbe bejutott versenyzõk adatlap-
ját, dolgozatát ajánlott küldeményben szíveskedjék elküldeni az alábbi címre: a Magyar Természettudományi Társulat,
dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató (levelezési cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) Beküldési határidõ: 2011.
április 13.

III. Országos döntõ 2011. május 27-28-29. (péntek – szombat–vasárnap)
Helye: Kisújszállás – Móricz Zsigmond Gimnázium
Az országos döntõ háromfordulós (írásbeli, terepgyakorlat, szóbeli:)
Az országos döntõ teljes ismeretanyaga:

– Herman Ottó élete és munkássága. A tanulók felkészülését biztosítja a Herman Ottó élete és munkássága c. kiad-
vány, a Magyar Természettudományi Társulat kiadásában. FIGYELEM! A kiadvány bõvített kiadás, az eredmé-
nyes felkészülés érdekében szíveskedjenek feltétlenül megrendelni! Kizárólag levélben rendelhetõ meg (ára: 1050
Ft + postaköltség) az alábbi címre: Magyar Természettudományi Társulat, dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató
(levelezési cím: 1088 Budapest, Bródy S. utca 16., telefon/fax: 06-1-338-4593)

– Kiemelkedõ fontosságú a tanévkezdéstõl tanévzárásig (2010. 3. számtól – 2011. áprilisig) a Természetbúvár címû
folyóiratban megjelenõ poszterek, tanulmányozása, virágkalendárium, útravaló címû cikkek tanulmányozása

– Ökológiai alapismeretek.
– Mozaik Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia; Nemzeti Tankönyvkiadó 7. osztály Biológia, Natura sorozat Életkö-

zösségek általános jellemzõi
– Hazánk legjellemzõbb életközösségei (erdõk, vizek, rétek).
– Simon-Seregélyes: „Növényismeret”-ben, Varga Zoltán: „Állatismeret”-ben szereplõ legjellemzõbb védett fajok

felismerése.
– Szóbeli döntõ: öt perces kiselõadások a választott természetvédelmi területekrõl – kivéve a nemzeti parkokat –

poszter, dia, írásvetítõ, video, projektor használata biztosított.
– Hazánk nemzeti parkjainak alapvetõ ismerete. (Az országos döntõ programjával együtt megküldjük.)

Felvilágosítást adnak: Az országos tanulmányi verseny egyes fordulóiról és a verseny részletes programjáról a Magyar
Természettudományi Társulatnál dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgatótól (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., tele-
fon/fax: 06-1-338-4593, www.mtte.hu) lehet érdeklõdni, továbbá a megyei TIT Szervezeteknél és a megyei Pedagógiai
Intézeteknél.
Budapesten a kerületi és megyei fordulókról Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(1088 Budapest, Horváth Mihály tér 8., telefon: 210-10-30, fax:210-07-45) Versenyfelelõse: Gálné Domoszlai Erika
e-mail cím: fazekas@fazekas.hu

Az eredmények közzétételének módja: Internet, postai értesítés, helyszíni tájékoztatás

Díjazás: érem, oklevél, könyvek, egyéb díjak

A szervezõk elérhetõsége
Magyar Természettudományi Társulat, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató Tel/Fax.: 06-1-338-4593, honlap: www.mtte.hu e-mail: mtt@mtte.hu
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Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát-medencében

A verseny meghirdetõje a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Irodája (KOKOSZ)
Teleki Sándor Oktatóközpont (Solt) HUNNIAREG Pedagógiai Intézet Kecskeméti Irodája

A verseny célja a tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése elméleti és terepi szinten.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, 6 osztályos gimnázium, 8 osztályos gimnázium; a ver-
senyt meghirdetjük a határokon kívüli iskolák is (Vajdaság, Erdély, Kárpátalja)

A versenyen való részvétel kizáró okai: a versenyszabályzat megszegése

A verseny témája, ismeretanyaga: Talaj, víz, levegõ témakörök

Felhasználható irodalom:
Kémia tankönyv 7. évf. (Kecskés Andrásné, Nemzeti Kiadó)
Biológia tankönyv és munkafüzet 7. évf. (Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
Földi Környezetünk Atlasza (Cartographia)
Természet- és Környezetvédelem olvasókönyv 12–16 éveseknek (Dr. Paál Tamásné, Nemzeti Kiadó)

A nevezés módja, határideje e-mail, levelezés; 2010. október 29.
Kacziba Lajosné 6320 Solt, Petõfi Sándor utca 3.; kaczibaica@gmail.com
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. iskolai forduló 2011. január 28.
(levelezõ forma, feladatlapot és javítókulcsot küldünk a jelentkezõ intézményeknek)
Téma: élõ és élettelen környezeti tényezõk ismerete, csoportosítása a jelzett témákban; környezetvédelem, természetvé-
delem – nemzeti parkok- veszélyeztetett fajok, ajánlott atlasz kötelezõ alkalmazása, szóegyenletek, környezeti ártalmak,
betegségek

2. forduló: 2011. március 28.
Levelezõ forma, kivétel Bács – Kiskun megye
Téma: az év madara, fája (latin megnevezéssel is); életközösségekben zajló élettani folyamatok, természetkutatók mun-
kássága, nemzetközi egyezmények (vizes élõhelyek, Földünk környezeti problémái), energiák típusai, aktuális
környezeti információk (honlapok, tv)
Gyakorlat: tanult kémiai anyagok felismerése, csoportosítása; egészségre ártalmas anyagok az emberi szervezetre (kis-
elõadás), számítások.

3. országos döntõ: 2011. május 27-28. (Solt)
A részvétel feltételei:

– az elsõ 16 tanuló juthat be az országos döntõbe (80%-tól)
– 1 db. tabló összeállítása a fenntarthatóság jegyében
– jegyzõkönyv készítés helyi ökológiai megfigyelések alapján (egy hónapos idõszak 4 megfigyeléssel)

Felhasznált irodalom: Természet-és Környezetvédelem olvasókönyv 12-16 éveseknek, valamint a fent javasoltak.
Témák:
1. védett növény- avagy állatfaj bemutatása (latin névvel) az adott településrõl algoritmus alapján (prezentáció, projektor
használat, 5 perc)
2. Ökológiai kísérlet bemutatása, mely otthoni választás alapján történik, megfelelõ kísérleti eszközkészlettel és alkal-
mazással (probléma beállítása – megoldásra javaslat, következtetések levonása (6 perc)
3. az adott településrõl hozott problémás környezeti téma bemutatása, megoldások keresése. (egyén esetében prezentá-
ció projektor használattal, – ha egy intézménybõl esetleg több tanuló jut be a döntõbe, akkor szituációs játék alkalmazása
javasolt. (6 perc)
Célszerû ismerkedni a település Környezetvédelmi Programjával.
4. Terepgyakorlat: 10 ártéri fafaj felismerése az adott ökológiai környezetben (szervtani jegyek, védelem, felhasználás) –
tesztlap feldolgozása (6 perc)
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
80% a határérték, mely meghatározza az I. és a II. fordulóból a továbbjutást.
E-mailen jelzünk két héten belül az intézményeknek továbbjutás céljából.

Az eredmények közzétételének módja:
HUNNIAREG Pedagógiai Intézet honlapja, KOKOSZ honlapja, Köznevelés

Díjazás: vándorserleg – táboroztatás – terepgyakorlat, értékes könyvjutalmak.

A szervezõk elérhetõsége
Természet és Környezetvédõk Solti Egyesülete – Teleki Sándor Oktatóközpont, 6320 Solt, Petõfi Sándor u.3.
Kacziba Lajosné, kaczibaica@gmail.com Tel:. 06 70 6179324

Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a KÕRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft., Gyõr
Megyei Jogú város, TermészetBÚVÁR Alapítvány, Budapest, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, Fertõ- Hanság
Nemzeti Park Igazgatósága

A verseny célja:
– Tehetségfejlesztés
– Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
– Komplex. ökológiai szemlélet kialakítása, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elter-

jesztése
– A környezet- és egészségvédelem, környezeti nevelés határok nélküli érvényesülése
– Szakmai szervezetek közötti együttmûködés fejlesztése, hálózatépítés
– A magyar nyelvûség, a magyar nyelv ápolása, megõrzése

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
– általános iskola,
– gimnázium

Mindhárom fordulóban – iskolai, megyei, (regionális) országos- háromfõs csapatok versenyeznek.
A csapatok összetétele: 7–8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes összeállítással, a Kárpát-medence
valamennyi magyar tanítási nyelvû iskolájából. Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Ukrajna,
Szlovákia.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A jelentkezési lap határidõre történõ elküldése, a döntõn a részvételi díj befizetése.
Az iskolai fordulóra jelentkezési lap letölthetõ a www.foldrajzitarsasag.hu és www.termeszetbuvar.hu honlapokról. Az
iskolák csapatai jelentkezhetnek szaktanáruknál vagy az iskola igazgatójánál. Iskolánként több csapat is nevezhet az
iskolai fordulóra.
Jelentkezés: 2010. december 10-ig e-mailben a következõ címen:
Magyar Földrajzi Társaság; Erõss Ágnes agnes.eross@gmail.com
Részvételi díj: 6500 Ft/csapat a döntõn

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyen való eredményes részvétel feltétele a versenykiírásnak megfelelõ eljárás, a határidõk betartása, a korosz-
tálynak való megfelelés, a versenyszabályok betartása, a verseny tisztaságának biztosítása.
Kizáró ok: amennyiben a csapatok megfelelnek a jelentkezés és részvétel fenti feltételeinek, akkor a versenyen való
részvételnek egyéb kizáró oka nincsen.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
1. forduló: Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek.
A felkészüléshez ajánljuk a Mozaik Kiadó tankönyveit, de természetesen más tankönyvek is megfelelõk.
2. forduló: Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek.
TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga a 2010./3. 2010/4. számokból.
A cikkekbõl a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthetõ ismeretek, információk az elsõdlegesek!
3. forduló, magyarországi döntõ: Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi
ismeretek.
TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga a 2010/5, 2010/6, 2011/1 és 2011/2. számokból.
A cikkekbõl a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthetõ ismeretek, információk az elsõdlegesek!

Fordulók
1. forduló: 2011. január 18. kedd 14.00 óra
A feladatlapok kiküldése az iskoláknak: 2011. január 11.

A csapatonként megoldott feladatlapokat a feladatlaphoz mellékelt javítókulcs segítségével kell javítani.
A kijavított feladatlapokat a legjobb eredményt elért csapat megjelölésével 2011. január 21-ig kell postára adni a követ-
kezõ címre: Magyar Földrajzi Társaság, 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Erõss Ágnes nevére (A borítékra kérjük ráírni a
verseny nevét is!)
Kérjük, hogy holtverseny esetén az iskolák döntsék el a továbbjutó legjobb csapatot!
A megyei, (regionális) fõvárosi fordulókra a legjobb teljesítményt nyújtó 12 iskola csapata juthat be. A továbbjutottak
listája 2011. március 1-jétõl olvasható a www.foldrajzitarsasag.hu és a www.termeszetbuvar.hu honlapokon. Értesítés
e-mailben.

2. Megyei, fõvárosi, határon túli regionális döntõk
Idõpont: 2011. április 22. péntek
Helyszín: az adott megye, fõváros, határon túli régiók bázisiskolái
Írásbeli, szóbeli, poszter.
Szóbeli: kiselõadás 5-10 percben, tetszõleges prezentációval
Témája választható:
a. A lakóhely vagy környékének természeti értékei. Azok felkutatása, bemutatása, javaslat védelem alá helyezésre.
b. A lakóhely vagy környékének környezeti problémái, azok okai, következményei, megoldási javaslatok. (pl. hulladék,
légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés, zajszennyezés stb.) klímatudatosság, energiatakarékosság.
c. Környezet-egészségügy, egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidõ, tudatos fo-
gyasztás, anyagtakarékosság, reklámok stb.)
Az elõadások anyagát nyomtatott, lefûzött formában kérjük a zsûrinek leadni. A borítón szerepeljen az elõadás címe, az
iskola, a csapattagok neve, évszám.
Poszter: A/2 méret, tetszõleges technika.
Téma: Talajszennyezés megelõzése, talajszennyezés és következményei.
A döntõbe jutott csapatok posztereit a döntõn kiállítjuk, és külön kategóriában díjazzuk.

Döntõbe jutás
A megyei, fõvárosi fordulókból a résztvevõ (iskolai fordulók eredménye alapján behívott) 12 iskolából a legtöbb pontot
elért csapat jut a döntõbe.
Határon túli magyar iskolák részvételi aránya a döntõn: Szlovákia 2 csapat, Románia 2 csapat, Ukrajna 1 csapat, Szerbia
2 csapat, Horvátország 1 csapat, Szlovénia 1 csapat, Ausztria 1 csapat.
A továbbjutottak listája 2011. március 1-jétõl olvasható a www.foldrajzitarsasag.hu és a www.termeszetbuvar.hu
honlapokon.
A döntõre a jelentkezési lapokat 2011. április 30-ig kell megküldeni a következõ címre:
Hajbáné Csuta Ildikó, 9084 Gyõrság, Országút út 52.
A továbbjutó csapat a döntõ programjáról részletes tájékoztatást kap.

3. Döntõ: 2011. június 2-3. csütörtök-péntek.
Helyszín: Hotel Famulus 9027 Gyõr, Budai u. 4–6.
Írásbeli, szóbeli, terepgyakorlat
Szóbeli: a megyei döntõre készített elõadással azonos
Terepgyakorlat: helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása.
A felkészülési anyag is kapcsolódik a terepgyakorlat feladatlapjához
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Az eredmények közzétételének módja: a versenyt meghirdetõk honlapjain: www.termeszetbuvar.hu, www.foldrajzi-
tarsasag.hu, www.gyor.hu

Díjazás: oklevél, serleg, könyv, tábor, kirándulás, egyéb tárgyjutalom a felajánlásoktól, támogatásoktól függõen

A szervezõk elérhetõsége:
Hajbáné Csuta Ildikó, 20/9415-365, hajbanecsi@szitanyomasgyor.hu

Mozaik országos internetes földrajz verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, illetve lehetõség biztosí-
tása a kompetencia alapú tudás megszerzésére.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam együtt értékelve

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskola és a gimnázium 7–8. osztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. évfolyamos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett a versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés auto-
matikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az interneten zajlik, a kérdések megoldásához bármilyen segédanyagot igénybe lehet
venni. A döntõn viszont már semmilyen segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az
adott korosztálytól elvárható ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje: Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon:
www.mozaik.suli.hu , illetve a jelentkezési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18. – november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15. – december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13. – január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17. – február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11. – március 6.
között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Budapest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.

Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.

Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Mozaik Kiadó Kft.; 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu

Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny

A verseny meghirdetõje a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar-Angol Kéttannyelvû Gimnázium – Bala-
tonalmádi, Polgármesteri Hivatal – Balatonalmádi, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Paksi Atomerõmû Zrt.,
Magyar Villamos Mûvek Zrt., Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Szabadalmi Hivatal, az Iparfejlesztési Közalapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram, Szülõföld Alap
Iroda, Budapest Fõváros Önkormányzata, Balatoni Nemzeti Park, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Cartographia Kft.,
a Radioaktív Hulladékkezelõ Közhasznú Társaság, a TIT Szövetség és tagegyesületei, a megyei pedagógiai intézetek,
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a megyei/fõvárosi földrajz-szakértõk, a
Természetbúvár Szerkesztõség, a Magyar Természettudományi Múzeum közremûködésével és támogatásával hirdeti
meg.

A verseny célja a tanulók honismeretének elmélyítése és az ország adott területére vonatkozó földrajzi, geológiai isme-
retek elmélyítése, fejlesztése, kiszélesítése, a névadó Teleki Pál életének és munkásságának példaképül állítása

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 13 és 14 éves korosztály

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 7. és 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: korosztály, elõzõ fordulók részvétele

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– a tanár saját tanulóját nem vizsgáztathatja,
– a vizsgán nem megengedett segédeszköz használata
– a versenyzõ csak a megadott idõpontban vizsgázhat

A verseny teljes ismeretanyaga
7. évfolyamos tanulók részére:

– 7. osztály földrajz tananyaga
– A kontinensek Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Ázsia
– Sarkvidékek
– A Természetbúvár c. folyóirat „Világjáró” rovat cikkei (2010. 3. számtól – 2011. áprilisig)
– Teleki Pál élete és munkássága.
– Kérdések a szakmai terepbejáráson szerzett tapasztalatokról

8. évfolyamos tanulók részére:
– 8. osztály földrajz tananyaga
– Európa
– Magyarország természeti és gazdasági földrajza.
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– A Természetbúvár címû folyóirat „Hazai tájakon” rovat cikkei (2010. 3. számtól – 2011. áprilisig)
– Teleki Pál élete és munkássága.
– Kérdések a szakmai terepbejáráson szerzett tapasztalatokról

A Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelenõ Teleki Pál élete és munkássága c. kiadvány mindkét kor-
osztály ismeretanyaga. Kizárólag levélben rendelhetõ meg (ára: 650 Ft + postaköltség) az alábbi címen: a Magyar Ter-
mészettudományi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató. (Levélcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.,
telefon/fax: 06-1-338-4593).

A nevezés módja, határideje: versenyfelhívás (NEFMI közlöny), postai értesítés, e-mail
Nevezési díj:
Megyei forduló: a 2500 Ft nevezési díjat minden évben a megyei Szervezetekhez fizetik be, a megyei szervezetek (19
megye és Budapest) a befizetett összeget a megyei forduló költségeire fordítják. Részvételi díjat versenyzõk a megyei
TIT Szervezetekhez, pedagógiai intézetekhez, Budapesten a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskolába fizetik be.
Országos forduló: a 20 000 Ft nevezési díjat minden évben a szervezõ megyei Szervezethez fizetik be a tanulók, amely
részben fedezi a 3 nap ellátását.

Fordulók
I. Házi döntõ 2011. január 3.–február 15.
Az iskolákban a szaktanárok a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknak szervezik meg az elsõ fordulót a megadott ismeretanyag-
ból. A megyékben a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõseivel kell felvenni a
kapcsolatot tájékozódás céljából. Budapesten a 23 kerület házi és megyei fordulóit a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8., Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) koordinálja. A
megyékben/fõvárosban a legjobb eredmények alapján megyénként max. 100 fõ juthat be a megyei döntõbe. A bejutott 7.
és 8. évfolyamos tanulók létszámát a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek juttatják el az alábbi
címre: Magyar Természettudományi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató (levélcím: 1088 Budapest, Bródy
Sándor u. 16., telefon/fax:06-1-338-4593).
Beküldési határidõ: 2011. február 22.

II. Megyei/fõvárosi döntõ 2011. április 02. (szombat)
A megyei döntõ ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

– 7. osztály földrajz tananyaga
– A kontinensek Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália
– Sarkvidékek
– A Természetbúvár címû folyóirat „Világjáró” rovat cikkei (2010. 3. számtól 2011. márciusig).
– Teleki Pál élete és munkássága.

8. évfolyamos tanulók részére:
– 8. osztály földrajz tananyaga
– Európa
– Magyarország általános természetföldrajza (tájföldrajz nélkül).
– A Természetbúvár címû folyóirat „Hazai tájakon” rovat cikkei (2010. 3. számtól 2011. márciusig)
– Teleki Pál élete és munkássága

A versenyzõk megyei döntõn Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak. A
megyékben a fordulót a megyei TIT Szervezetek, vagy a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõsei, Budapesten a
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Iskola szervezi meg.
A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyében a legmagasabb
pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fõvárosból a legmagasabb pontszámot elért három 7.
évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló jut be az országos döntõbe.

FIGYELEM! Ha a megyei döntõ során holtverseny alakul ki, akkor a megadott ismeretanyagból a megyei versenybi-
zottság által feltett kérdésekre adott válaszok döntik el a továbbjutást.
Az országos döntõbe bejutott versenyzõk adatlapját, dolgozatát ajánlott küldeményben szíveskedjék eljuttatni az alábbi
címre: a Magyar Természettudományi Társulat dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Beküldési határidõ: 2011. április 05.
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III. Országos döntõ 2011. május 13–14–15. (péntek–szombat–vasárnap)
Helye: Magyar-Angol Kéttannyelvû Gimnázium – Balatonalmádi
Az országos döntõ háromfordulós (írásbeli, terepgyakorlat, szóbeli)
Az országos döntõ teljes ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:

– 7. osztály földrajz tananyaga
– A kontinensek Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Ázsia
– Sarkvidékek.
– Kérdések a szakmai terepbejáráson szerzett tapasztalatokról.
– Természetbúvár c. folyóirat „Világjáró” rovat cikkei (2010. 3. számtól 2011. áprilisig)
– Teleki Pál élete és munkássága

8. évfolyamos tanulók részére:
– 8. osztály földrajz tananyaga
– Európa
– Magyarország természeti és gazdasági földrajza.
– Kérdések a szakmai terepbejáráson szerzett tapasztalatokról.
– Természetbúvár c. folyóirat „Hazai tájakon” rovat cikkei (2010. 3. számtól 2011. áprilisig)
– Teleki Pál élete és munkássága

Az eredmények közzétételének módja: Internet, postai értesítés, helyszíni tájékoztatás

Díjazás: érem, oklevél, könyvek, egyéb díjak

A szervezõk elérhetõsége
Dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazgató
Magyar Természettudományi Társulat, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel/Fax.: 06-1-338-4593; Honlap: www.
mtte.hu; E-mail: mtt@mtte.hu
Budapesten a kerületi és megyei fordulókról:
A Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Horváth Mihály tér 8., telefon:
210-1030, fax:210-0745, www.mtte.hu)
Versenyfelelõse: Vizy Zsolt e-mail cím: pyszke@freemail.hu, Mobil telefonja: 06-30-552-8159

Országos életvitel és gyakorlati ismeretek verseny
„Korunk divatjai”

A verseny meghirdetõje a Technikatanárok Országos Egyesülete és Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A verseny célja:
1. A versenyben részt vevõ 7–8. évfolyamos tanulók ismeretanyagának bõvítése:

– a ruházat és kiegészítõinek alkalomhoz, az idõjárási viszonyokhoz, egyéniséghez illõ megválasztása az alapanyag
tulajdonságainak figyelembevételével,

– az öltözet kialakulásának ok-okozati összefüggéseinek megláttatásával,
– az öltözködéstörténet fõbb állomásainak megismertetésén keresztül (az õsi kultúrák öltözeteitõl napjaink divatjáig!)
– a megjelenés és az életmód közötti összefüggések megláttatásával
– a kritikus fogyasztói magatartás alakításával.

2. Az elmélet és a gyakorlat egységének tudatosítása:
– a textil megmunkálási és díszítési technikák, illetve azok eszközeinek balesetmentes használatán keresztül,
– a textilanyagok vizsgálati módszereinek elsajátíttatásával.

3. Az alkotómunka folyamatának, összetevõinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbe-
csülése, a pozitív alkotó magatartás alakítása:

– a ruházat tárolási, karbantartási, ápolási munkafolyamatainak gyakorlásán keresztül,
– a magyar népmûvészet kiemelkedõ tájegységeinek jellemzõ férfi és nõi öltözeteinek megismerésével,
– gyûjtõmunkák, tablók, kiállítások összeállításával,
– múzeumok, tájházak, kiállítótermek felkutatásával és megtekintésével,

4. A témához kapcsolódó munkafolyamatok és szakmák megismerésével a pályaorientáció alapozása.
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A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– Felmenõ rendszerû tanulmányi verseny.
– Elméleti ismeretekbõl egyéni feladatlapok kitöltése a témához.
– Munkadarab-készítés 3 fõs csoportokban.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: az általános iskolák 7–8. évfolyamos tanulói, valamint a gimnázium ezen
korcsoportnak megfelelõ diákjai

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 7–8. évfolyamos tanulókból álló 3 fõs csapat vehet részt a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a határidõk be nem tartása. A korcsoporttól való eltérés.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– Az alkalomhoz, az idõjárási viszonyokhoz és az egyéniséghez illõ ruházat és kiegészítõinek megválasztása az alap-

anyag tulajdonságainak figyelembevételével,
– Az öltözet kialakulásának ok-okozati összefüggései, az öltözködéstörténet fõbb állomásainak megismerése.
– A megjelenés és az életmód közötti összefüggések megláttatása, a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása.
– A textil megmunkálási és díszítési technikák, a textilanyagok tulajdonságai, vizsgálati módszerei.
– A ruházat tárolási, karbantartási, ápolási munkafolyamatai.
– A magyar népmûvészet kiemelkedõ tájegységeinek jellemzõ férfi és nõi öltözeteinek megismerése gyûjtõmunkák,

tablók, kiállítások készítése.
– Múzeumok, tájházak, kiállítótermek felkutatása és megtekintése.
– A témához kapcsolódó munkafolyamatok és szakmák megismerése, a pályaorientáció alapozása.

Ajánlott irodalom:
– A jelenleg érvényes kerettantervre épülõ és forgalomban lévõ általános iskolai technika tankönyvek
– Domanovszky Endre: Korok ruhái (Corvina Kiadó)
– Imreh Zoltánné: Korok és stílusok 1–2–3. kötet (Comenius Kiadó)
– Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa 5–6–7.évf.(Apáczai Kiadó)
– Horváth Katalin: A képzelet világa 8. évf. (Apáczai Kiadó)
– Pallosné Varga Zsuzsa: Hon- és Népismeret, Magyar népviseletek egykor és ma 1. kötet (Comenius Kiadó

A nevezés módja, határideje:
Az iskolai, körzeti fordulókról az elsõ helyezett csapatot a megyei pedagógiai intézetekhez kell nevezni.
Nevezés a megyei fordulóra: 2011. február 15-ig az illetékes pedagógiai intézetnél.
A megyei forduló gyõztes csapatát az illetékes pedagógiai intézetek nevezik az országos fordulóra a 2011. április 5-ig a
rendezõ iskolához:
Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5520
Szeghalom Tildy Zoltán út 13–17.)
A résztvevõk: megyénként egy csapat, Budapestrõl két csapat, valamint az elõzõ évi gyõztes iskola csapata.
Nevezési díj: csapatonként 10 ezer Ft.

Fordulók
1. forduló: az iskolai fordulókat az általános iskolában a technikát tanító pedagógusok bonyolítják le, 2010. február
10-ig, melynek feladatait a szaktanárok állítják össze. A gyõztes csapat nevezése a megyei fordulóra 2010. február 15-ig
az illetékes pedagógiai intézetnél.

2. forduló: a fõvárosi és a megyei pedagógiai intézetek a technika szaktanácsadó irányításával bonyolítják le, 2010.
március 28-ig. A megyei forduló gyõztes csapatát az illetékes pedagógiai intézetek nevezik az országos fordulóra a
2011. április 5-ig a rendezõ iskolához:
Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (5520
Szeghalom Tildy Zoltán út 13-17.)
A résztvevõk: megyénként egy csapat, Budapestrõl két csapat, valamint az elõzõ évi gyõztes iskola
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3. forduló: országos döntõ:
Idõpont: 2011. június elsõ hete
Helyszín: Szeghalom, Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat; 5520 Szeghalom Tildy Zoltán út 13–17.
Az országos döntõt a Technikatanárok Országos Egyesülete által felkért szaktanárok és szakemberek vezetik le. Õk állít-
ják össze az egyéni feladatlapokat, valamint a csoport számára kijelölt modellkészítést.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. fordulót az általános iskolában a technikát tanító pedagógusok bonyolítják le. Innen a gyõztes csapatot nevezik a
megyei versenyre, a 2. fordulóra.
A 2. fordulót a fõvárosi, és a megyei Pedagógiai Intézetek a technika szaktanácsadó irányításával bonyolítják le. Innen a
gyõztes csapatot nevezik az országos döntõbe.
Az országos döntõt a Technikatanárok Országos Egyesülete által felkért szaktanárok és a témában jártas szakemberek
vezetik le. Õk állítják össze az egyéni feladatlapokat, valamint a csapat számára kijelölt gyakorlati feladatot,
modellkészítést.

Az eredmények közzétételének módja:
Az iskolai eredményeket iskolai faliújságon írják ki, iskolagyûlésen és a helyi sajtóban is megjelentetik, ha erre van lehe-
tõség. A megyei forduló eredményeit a megyei pedagógiai intézetek hírlevél útján hozzák nyilvánosságra. Az országos
eredményeket honlapunkon és szakkatalógusunkban is megjelentetjük, valamint az érintett intézmények részletes
értékelõlapot kapnak.

Díjazás:
Elméleti feladatlapok kitöltõinek elsõ 6 helyezettjét jutalmazzuk könyvvel.
A csapatverseny gyõzteseinek elsõ 3 helyezettje könyv és tárgyjutalomban részesül minden forduló esetében.

A szervezõk elérhetõsége:
Csarkó János E-mail: csarkoj@mailbox.hu; telefon: 70-941-1063
További információk a tanévben a www.technikatanar.hu oldalon, valamint az egyesület titkárától is kaphatók: Ráczné
Váradi Éva e-mail: racevi@freemail.hu; telefon: 47/362-247; fax: 47/561-046; mobil: 20/419-9085

Országos technika verseny
„Tudósaink nyomában”

A verseny meghirdetõje a Technikatanárok Országos Egyesülete és a gyõri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási
Központ

A verseny célja a versenyben résztvevõ 7–8. évfolyamos tanulók technikai, technikatörténeti ismereteinek bõvítése, a
nemzettudat erõsítése.
2010-ben emlékezünk Széchenyi István születésének 150. évfordulójára, s gondolatát idézve hirdetjük meg a XII. Orszá-
gos Technikaversenyt: „Nem lehet tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építeni”. Ennek keretében emlékezünk meg a
mûszaki, technikai haladás azon hazai kiválóságaira és tevékenységükre, akiknek valamely évfordulóját 2009-ben,
2010-ben illetve 2011-ben ünnepeltük.

– 2009: Segner János születésének 305., Bánki Donát születésének 150.,
– 2010: Schwartz Dávid születésének 160., Bláthy Ottó születésének 150., Jedlik Ányos születésének 210., – a zárt

vasmagos transzformátor megalkotásának 125., a magyar motoros repülés kezdetének 100.,
– 2011: Baross Gábor születésének 125., a kriptonégõ bemutatásának 75., Endresz György és Magyar Sándor óceán-

repülésének 80., Farkas Bertalan ûrrepülésének 30. évfordulója

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: az általános iskolák 7–8. évfolyamos tanulói, valamint a gimnázium ezen
korcsoportnak megfelelõ diákjai

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 7–8. évfolyamos tanulókból álló 3 fõs csapat vehet részt a versenyen.
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A versenyen való részvétel kizáró okai a határidõk be nem tartása. A korcsoporttól való eltérés.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Felmenõ rendszerû tanulmányi verseny. Elméleti ismeretekbõl egyéni feladatlapok kitöltése a témához. Munkada-
rab-készítés 3 fõs csoportokban.
A magyar mûszaki, technikai haladás kiválóságaira emlékezünk. Tevékenységük alapos megismerése során a verseny-
ben résztvevõ 7–8. osztályos tanulók technikai, technikatörténeti ismereteinek bõvítése, a nemzettudat erõsítése.
A verseny fordulóin a fenti technikatörténeti eseményekre vonatkozó kérdések, feladatok mellett a tantervi anyag képezi
azt az ismeretanyagot, ami feldolgozásra kerül.
Javasoljuk, hogy a verseny fordulóira való készülés során ismerjék meg a tanulók a környék (kistérség, megye, régió)
technikatörténeti emlékeit, emlékhelyeit. Az országos versenyre érkezõ csapatok 3 perces prezentációban mutassák be
megyéjük egy technikatörténeti emlékét, emlékhelyét

Ajánlott irodalom:
A technika krónikája, Officina Nova,
Dr. Rosta István: Magyarország technikatörténete, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1999.

A nevezés módja, határideje:
Az 1. fordulót az általános iskolában a technikát tanító pedagógusok bonyolítják le. Innen a gyõztes csapatot nevezik a
megyei versenyre 2011. február 5-ig.
A 2. fordulót a fõvárosi és a megyei pedagógiai intézetek a technika szaktanácsadó irányításával bonyolítják le. Innen a
gyõztes csapatot nevezik az országos döntõbe 2011. április 5-ig.
Nevezési díj: az iskolai és megyei fordulókra nincs nevezési díj, az országos fordulóra 1000 Ft/csapat

Fordulók
1. iskolai forduló: 2011. január 28-ig javasoljuk lebonyolítani.
Az iskolai forduló feladatait a szaktanárok állítják össze, melyhez a Technikatanárok Egyesületének honlapján
(www.technikatanar.hu) 2009. november 19-tõl javaslatokat adunk. Az iskolai fordulóra való készülés során a tanulók a
feltalálók és találmányokon kívül ismerjék meg a környék (kistérség, megye, régió) technikatörténeti emlékeit, emlékhe-
lyeit. A gyõztes csapat nevezése a megyei fordulóra az illetékes pedagógiai intézetnél 2011. február 5-ig.

2. megyei forduló: 2011. március 25-ig.
A megyei forduló megrendezéséhez a Technikatanárok Országos Egyesülete– kérés esetén –a szervezõk számára segéd-
anyagot küld, amely elméleti feladatsort és modell javaslatot tartalmaz. A gyõztes csapat nevezése az országos fordulóra
2011. március 29-ig van lehetõség a következõ címen: Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ, Gyõr, Újkapu
u. 2–4.

3. országos forduló: 2011. május elsõ hete
Az országos döntõ szervezõje és helyszíne: Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ, Gyõr, Újkapu u. 2–4.
Technikatanárok Országos Egyesülete által felkért szaktanárok és szakemberek vezetik le. Õk állítják össze az egyéni
feladatlapokat, valamint a csoport számára kijelölt modellkészítést.
Az országos versenyre érkezõ csapatok 3 perces prezentációban mutassák be megyéjük egy technikatörténeti emlékét,
emlékhelyét

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. fordulót az általános iskolában a technikát tanító pedagógusok bonyolítják le. Innen a gyõztes csapatot nevezik a
megyei versenyre, a 2. fordulóra.
A 2. fordulót a fõvárosi, és a megyei pedagógiai intézetek a technika szaktanácsadó irányításával bonyolítják le. Innen a
gyõztes csapatot nevezik az országos döntõbe a gyõri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központban
Az országos döntõt a Technikatanárok Országos Egyesülete által felkért szaktanárok és szakemberek vezetik le. Õk állít-
ják össze az egyéni feladatlapokat, valamint a csoport számára kijelölt modellkészítést

Az eredmények közzétételének módja:
Az iskolai eredményeket iskolai faliújságon írják ki, iskolagyûlésen és a helyi sajtóban is megjelentetik, ha erre van
lehetõség.
A megyei forduló eredményeit a megyei pedagógiai intézetek hírlevél útján hozzák nyilvánosságra.
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Az országos eredményeket honlapunkon, szakmai folyóiratunkban és szakkatalógusunkban is megjelentetjük, valamint
az érintett intézmények részletes értékelõlapot kapnak.

Díjazás:
Elméleti feladatlapok kitöltõinek elsõ 6 helyezettjét jutalmazzuk könyvvel.
A csapatverseny gyõzteseinek elsõ 3 helyezettje könyv és tárgyjutalomban részesül.

Kapcsolattartó: Vas Lászlóné E-mail: vas.laszlone@freemail.hu; telefon: 20-209-6567
További információk a tanévben a www.technikatanar.hu oldalon, valamint az egyesület titkárától is kaphatók: Ráczné
Váradi Éva e-mail: racevi@freemail.hu; telefon:47/362-247, fax: 47/561-046, mobil: 20/419-9085

Országos komplex ének-zenei mûveltségi verseny

A verseny meghirdetõje a Csitáry Emil Mûvészeti Mûhely Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes

A verseny célja a zenei mûveltség, zenei kultúra hagyományainak õrzése, az ének-zene tantárgy „Kodályi” szellemi
örökségének ápolása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Általános tantervû, heti 1 órában ének-zenét tanuló általános iskolák és gimnáziumok 7–8. évfolyamos tanulói részére.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre jelentkezhetnek bármelyik Magyarországon mûködõ, heti 1 órában, az általános tantervi követelményeknek
megfelelõen ének-zenét tanuló 7–8. évfolyamra járó általános iskolai, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi tanulókból álló
3 fõs csapatok.
A csapat tagja között mindkét évfolyamos tanulónak kell lennie. Egy intézmény legfeljebb 2 csapatot indíthat.
A versenyen való részvétel feltétele: a nevezési határidõ betartása, a jelentkezési lapok pontos kitöltése, a nevezési díj
határidõre történõ befizetése.

A versenyen való részvétel kizáró oka a jelentkezési és részvételi feltételek be nem tartása.

A verseny témája, ismeretanyaga:
A Nemzeti alaptanterv követelményeire és ismeret anyagára épülõ ének-zene tananyag.

Felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az országos tankönyvjegyzékben szereplõ ének-zene tankönyvek, valamint Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához c. könyve.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni 2010. október 1-én, a Zenei Világnap tiszteletére megjelenõ, és a Csitáry Emil Mûvészeti Mûhely AMI honlap-
ján www.csitary.hu oldalon elérhetõ, elsõ forduló tesztlapjának megoldásával, visszaküldésével, és a nevezési díj
befizetésével lehet.
Nevezési díj: 3000.-Ft/csapat, a nevezési díj befizetéséhez szükséges számlakérõ lap a honlapról tölthetõ le.
Nevezések beküldési határideje: 2010. november 7.

A levelezõ forduló feladatlapjai postai úton, faxon vagy e-mailen is visszaküldhetõek az alábbi elérhetõségek valamelyikén.
Csitáry Emil Mûvészeti Mûhely AMI 8000 Székesfehérvár, Kégl György utca 17.
Fax: 06 22 502-708, E-mail: zeneszeret@freemail.hu, csemu@t-online.hu

Fordulók:
1. levelezõ forduló tesztlapja elérhetõ: 2010. október 1. Zenei világnap
A levelezõ forduló: a tantervi követelmények alapján, zeneelméleti, zenetörténeti, hangszerismereti, zeneszerzõk életút-
ja, mûveik ismeretanyagára épül. Kiemelt témakör:
Beküldési határidõ: 2010. november 7. Erkel Ferenc születésnapjának 200. évfordulója.
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2. levelezõ forduló tesztlapja elérhetõ: 2010. november 20. Ifjú zenebarátok világnapja
A levelezõ forduló: népdal, népzene, mûzenei alkotások, kórusirodalmi alkotások, magyar népdalgyûjtõk munkásságá-
nak tantervi követelményeire épül.
Beküldési határidõ: december 16. Kodály Zoltán születésének 199. évfordulója, a magyar kórusok napja.

3. forduló: 2011. március 25. Bartók Béla születésének 200. évfordulóján.
Területi elõdöntõk az országban öt helyen:
Budapesten: Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom megye csapatai
Egerben: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szekszárdon: Baranya, Fejér, Somogy, Tolna megye
Kiskunhalason: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Veszprémben: Gyõr-Moson- Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye 5-5 legjobb csapatai mérik össze tudásukat
Ha a jelentkezõ csapatok száma indokolttá teszi, a területi döntõk számát növeljük.

4. Országos döntõ: 2011. május 5.
Helye: Iszkaszentgyörgy, Amadé-Bajzáth- Pappenheim kastély, amelyre a területi elõdöntõk elsõ 3 helyezettje jut
tovább.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A két levelezõ forduló után az addig elért és összeszámított pontok alapján, a területi elõdöntõre az egyes megyék elsõ 3
helyezett csapata automatikusan továbbjut, a fennmaradó 8 helyre a magasabb pontot elérõ csapatok kerülnek. Értesítés
módja: postai úton.
A területi elõdöntõrõl az országos döntõbe az elsõ három helyezett csapat jut.
Értesítés módja: szóbeli közlés a helyszínen.

Az eredmények közzétételének módja:
A www.csitary.hu honlapon, regionális pedagógiai intézetek kiadványaiban, valamint a megyei hírlapokban.

Díjazás:
A 2 levelezõ forduló után a legjobb 5 csapat tovább jut a területi elõdöntõre, oklevéllel ismerjük el a csapatok megyei
szintû teljesítményét.
Az öt helyen megrendezésre kerülõ területi elõdöntõ elsõ három helyezettje tovább jut az országos döntõbe, a területi
elõdöntõ eredményeit oklevéllel jutalmazzuk.
Az országos döntõn résztvevõk díjai:
1. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv és tárgyjutalom
2. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv és tárgyjutalom
3. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv és tárgyjutalom

A szervezõk elérhetõsége:
Fõszervezõ: Kisné Szonn Ibolya, 8043 Iszkaszentgyörgy, Ságvári utca 18. telefon: 06 20 66946 51; e-mail: szonn-
kis@freemail.hu
Pillár Miklósné igazgató, Csitáry Emil Mûvészeti Mûhely AMI 8000 Székesfehérvár, Kégl György u. 17. csemu@t-on-
line.hu, zeneszeret@freemail.hu

„Látószög” – roma kulturális és mûveltségi verseny

A verseny meghirdetõje a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége

A verseny célja a roma kultúra és mûvészet elemeinek feldolgozása, a tájékozottság, kreativitás bemutatása a feladatok
megoldása során. Lényeges célként jelenik meg a feladatok megoldása során, hogy a diákok felismerjék a cigány magas
kultúra szerepét az egyetemes mûvészetben és kultúrában.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 1 korcsport 7–8. osztály közösen
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A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: valamennyi általános iskola és középiskola azonos korosztálya egy
kategóriába tartozik.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre minden magyarországi 7. és 8. évfolyamos általános iskolai, hat-, nyolcosztályos gimnáziumi tanuló jelent-
kezhet 3 fõs csapatot alkotva. A verseny nyelve a magyar.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A kiírási feltételeknek való nem megfelelés. A szóbeli forduló során a nem megengedett eszközök használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A roma irodalom, képzõmûvészet, zene, tánc, mozgókép alkotásai, alkotói, az alkotások témái.
A felhasználható irodalom, internetes elérhetõségek, a feladatok megoldásához felhasználható források linkjei a verseny
weblapján elérhetõek.

A nevezés módja, határideje:
A nevezés idõpontja: 2010. szeptember 6–október 7.
A nevezés módja: weblapon történõ jelentkezés és regisztráció. www.drvsz.hu
Nevezési díj nincs.

Fordulók:
1. forduló: 2010. október 8–31.
A levelezõ verseny 1. feladatlapjának megjelenése, letöltése a weblapról, megoldása, visszaküldése elektronikus
formában.

2. forduló: 2010. december1–2011. január 16.
A verseny 2. feladatlapjának megjelenése, letöltése a weblapról, megoldása, visszaküldése elektronikus formában.
A levelezõs fordulók, illetve a szóbeli verseny feladattípusai: ábrás, rajzos feladatok, egyszerû választás/asszociáció,
többszörös választás, helyes sorrend megállapítása, hibakutatás, igaz-hamis állítások, kakukktojás, képek és ábrák felis-
merése, táblázatok és szövegek kiegészítése, szövegek felismerése, értelmezése.

3. forduló: 2011. május 14. A verseny szóbeli döntõje Nagykanizsán.
A csapatok érkezése a távolság miatt május 13-án, elutazásuk május 15-én.
Szóbeli verseny feladattípusai még: zenei mûvek felismerése, szövegalkotás, képzõmûvészeti és mozgókép alkotások
felismerése, bemutatása, rendezése, elkészítése.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A verseny levelezõ fordulóin elért eredmények alapján a szóbeli döntõre a 6 legmagasabb pontszámot elért csapat kap
meghívást.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny weblapján az ütemtervben meghatározott idõpontokban minden levelezõ forduló csapatonkénti eredménye
megjelenik, majd az összesítést követõen a levelezõ fordulók helyezései kerülnek megjelenítésre a weblapon. A szóbeli
döntõ eredménye a helyszínen, illetve a verseny weblapján lesz megismerhetõ.

Díjazás:
Valamennyi részt vevõ csapat emléklapot vehet át a 3 levelezõ fordulót követõen, melyet postai úton juttatunk el szá-
mukra. A szóbeli döntõn részt vevõ 6 csapat valamennyi résztvevõje oklevelet kap, valamint értékes tárgyjutalomban ré-
szesül. Az I. helyezést elérõ csapat 3 éjszaka/4 nap táborozást kap a DRVSZ szokásos nyári roma hagyományõrzõ és
mûvészeti táborában.

A szervezõk elérhetõsége:
Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége, 8800 Nagykanizsa, Pf.372.,
drvsz@drvsz.hu, Kapcsolattartó: Nagy Nóra, telefonszám: 30/824-1094
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Tudatos fogyasztással a takarékos iskoláért
Komplex tanulmányi, tehetséggondozó verseny energia témakörben

A verseny meghirdetõje a PEDNET Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet

A verseny célja:
– a valós problémákból kiinduló ismeretszerzés az energiafajtákról, az energiahordozókról, az energiaforrásokról,
– figyelemfelkeltés az emberiség energiaigénye és a fenntartható fejlõdés közötti ellentmondásokra; az alternatív

energiaforrások használatának bemutatása,
– a tudatos energiatakarékos magatartás megalapozása.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 7–8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen Magyarország valamennyi oktatási intézményének mindazon 7. vagy 8. évfolyamos tanulója részt vehet,
akit a nevezési határidõre az oktatási intézménye – megfelelõ adatszolgáltatás mellett – benevez, a nevezési lapot hiány-
talanul kitöltve eljuttatja a rendezõ Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetnek (A nevezési lap és a szülõi nyilatkozat le-
tölthetõ az intézet honlapjáról www.pednet.hu) A szülõi nyilatkozatot az iskola õrzi meg.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Az adatszolgáltatási és a határidõk (szabályok) betartásának hiánya kizárási ok. Hiányosan, illetve hibásan kitöltött ne-
vezési lapokat a Versenybizottság nem fogad el.

A verseny témája, ismeretanyaga: Energiafogyasztás, energiatakarékosság, megújuló energia

Felkészüléshez felhasználható irodalom:
– A 7. és 8. osztályosoknak készült tankönyvek energiafogyasztással, energiatakarékossággal, megújuló energiával

kapcsolatos fejezetei;
– Zöld jeles napok, Módszertani kézikönyv, MKNE, 2005.
– Zöldköznapok: http://www.zoldkoznapok.hu/
– Egy mozdulat: http://www.egymozdulat.hu/
– Energiasuli: http://www.energiasuli.hu
– Energiaklub: http://www.energiaklub.hu
– Hulladéksuli: http://www.hulladek-suli.hu
– További a versenyzõk által szükségesnek ítélt irodalom

A nevezés módja, határideje
Egy iskola egy Nevezési lapon az összes versenyzõjét benevezheti. A versenyzõk indulhatnak egyénileg, vagy maxi-
mum 5 fõs csoportokban. A kitöltött, aláírt Nevezési lapot a PEDNET Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 1089 Bu-
dapest, Gaál Mózes u. 5–7. postacímre, Kun Cecília nevére kell elküldeni a megadott határidõre.
Nevezési határidõ: 2010. október 18.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. december 10.
2. forduló: 2011. március 4.
3. forduló: 2011. május 20.
Az egyes fordulók helyszíneirõl a versenyzõk idõben tájékoztatást kapnak.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Elsõ, iskolai forduló:
A versenyzõnek, ill. csapatoknak az iskolájuk „Energiatérképét” kell elkészíteniük. Az energiatérkép két részbõl áll. A
dokumentum elsõ része egy elõre kiadott adatlap, amelynek segítségével a tanulók felmérik az iskola teljes energiafo-
gyasztását. A dokumentum második részérében pedig ajánlásokat fogalmaznak meg, miként lehet az iskola jelenlegi
energiafogyasztását csökkenteni.
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Második, területi forduló:
Az iskolai fordulókból a Versenybizottság bírálata alapján továbbjutott versenyzõket a kiíró hívja meg az általa megje-
lölt helyszínre. A második fordulóba bejutott versenyzõknek „Energiafogyasztási portfóliót kell készíteniük, amelyben
azt mutatják be, hogy az Energiatérképben megadott energiafogyasztást 2,5 hónap alatt tudták-e csökkenteni, ha igen,
mennyivel, és milyen konkrét intézkedéseket (kampányok, poszterek, energianap) tettek az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.

Harmadik forduló, döntõ:
A második fordulóból a Versenybizottság bírálata alapján továbbjutott versenyzõket a kiíró hívja meg általa megjelölt
helyszínre. A döntõbe jutott versenyzõknek szintén két feladatot kell megoldaniuk. Az elsõ feladat az energia témaköré-
ben feladatsor kitöltése. A második feladat pedig egy alternatív energiaforrással mûködõ használati eszköz megépítése
és bemutatása, az elõzetesen elkészített tervdokumentáció alapján. Erre a feladatra a döntõbe jutott versenyzõk már a
versenyt megelõzõen, az iskolában is készülnek, kutatásokat végeznek, szakemberrel tanácskoznak, ötleteket, adatokat
gyûjtenek, terveznek. A döntõre az elkészült tervdokumentációval, és a használati eszköz kivitelezéséhez szükséges
anyagokkal érkeznek. A helyszínen az általuk tervezett eszköz elkészítése és szakmai zsûri elõtti bemutatása lesz a
feladatuk.
A feladatokat a versenybizottság értékeli, megállapítja és kihirdeti a verseny végeredményét.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny eredményei a PEDNET Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet honlapján megtekinthetõek az aktuális fordu-
lót követõ 20 napon belül: www.pednet.hu

Díjazás:
A döntõ valamennyi résztvevõje oklevelet kap, az elsõ három helyezett, valamint az elsõ helyezettet delegáló iskola
tárgyjutalomban részesül. Az elsõ helyezettet delegáló iskola egy éven át használhatja a Tudatos fogyasztás – takarékos
iskola címet.

A szervezõk elérhetõsége
PEDNET Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5–7.
Kun Cecília, telefon: 887-3845, fax: 887-3844, e-mail: info@pednet.hu, web: www.pednet.hu

7–10. évfolyam versenyei

Az anekdota hagyománya a magyar irodalomban

A verseny meghirdetõje a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

A verseny célja: Száz éve halt meg Mikszáth Kálmán, aki – Jókai nyomán – a szóbeli társalgás alapmûfaját, az anekdotát
az irodalomba emelte. Modern és kortárs prózánkban az anekdotikus látás- és elbeszélésmód jelenléte meghatározó. A
pályázattal erre a hagyományra fordítunk nagyobb figyelmet, látva azt, hogy ez a beszédmód a fiatal olvasók számára is
igen élõ és mûködõ.
A verseny során a diákok lehetõséget kapnak olvasmányélményeik és irodalomtörténeti ismereteik önálló, kreatív és
kooperatív feldolgozására.

A versenyre katolikus iskolák diákjai jelentkezhetnek.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam

9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: a verseny egyes korcsoportjaiban együtt versenyeznek az általános iskolák
és a 4, 6, 8 és 12 évfolyamos gimnáziumok diákjai.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: az egyes fordulók megoldott feladatainak beküldése az adott határidõkig.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Téma: Az anekdota hagyománya a magyar irodalomban, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, valamint XX. századi és kortárs
szerzõk válogatott mûvei alapján.
Felhasználható irodalom:
7–8. évfolyam: Mikszáth Kálmán Tót atyafiak; A jó palócok;

Ne nyitogassuk a történelmet; Jókai Mór élete és kora – részletek
Jókai Mór: Egy magyar nábob
Móra Ferenc: Tápéi diplomaták; A gyevi törvény

9–10. évfolyam: Mikszáth Kálmán Tót atyafiak; A jó palócok; Jókai Mór élete és kora
Jókai Mór: Egy magyar nábob;
Krúdy Gyula: Jellegzetes úriember a keresztanyám falujából;
Kosztolányi Dezsõ: Esti Kornél és Esti Kornél kalandjai – részletek;
Örkény István: Egyperces novellák – részletek;
Temesi Ferenc: Por – részletek;
Esterházy Péter: Harmonia caelestis – részletek.

A nevezés módja, határideje:
Nevezés: az I. forduló feladatainak e-mail-ben való beküldésével.
Határidõ: 2010. október 29.
Email-cím: postaistvan@szig.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók:
1. forduló: Képregény és riport készítése Mikszáth Kálmán Tót atyafiak és A jó palócok címû novellagyûjteménye
alapján.
Beküldési határidõ: 2010. október 29.

2. forduló: Szövegértési, illetve irodalomtörténeti jellegû és kreatív szövegalkotási feladatok, könyvtári/internetes kuta-
tással kiegészülve Jókai Mór: Egy magyar nábob c. regénye és egyéb olvasmányok alapján.
Beküldési határidõ: 2010. december 20.

3. forduló: Mûveltségi és retorikai jellegû kreatív feladatok Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora c. mûve és az elsõ
két forduló olvasmányai alapján.
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Idõpont: 7–8. évfolyam – 2011. február 26.

9–10. évfolyam – 2011. március 5.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1–2. fordulón minden bejelentkezett csapat rész vehet.
A döntõbe korcsoportonként az 1–2. fordulóban legjobb eredményt elért 8-8 csapat jut be. A döntõbe jutott csapatok
e-mail-ben kapnak értesítést.

Az eredmények közzétételének módja:
Az eredmények a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet www.kpszti.hu honlapján jelennek meg.

Díjazás: az elsõ 3 helyezett csapat – nagy értékû könyvjutalom, a döntõ minden résztvevõje – könyvjutalom felkészítõ
tanárok – könyvjutalom

A szervezõk elérhetõsége:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
E-mail cím: barcsak@kpszti.hu; rajkanyi@kpszti.hu; postaistvan@szig.hu; Honlap: www.kpszti.hu
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Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny

A verseny meghirdetõje az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny célja a tehetséggondozás, a tanulók információs mûveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköz-
tudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önál-
ló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket
egységbe foglaló, szintetizáló, az információs mûveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése,
értékelése.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. kategória: 7–8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9–10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny magyar nyelvû egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 9–10.
évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.
A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os felkészülési idõt és a fel-
adat felolvastatásának lehetõségét.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem vehet részt a verseny fõvárosi/megyei fordulóján az, aki írásban nem nevezett, és az, aki a nevezési díjat nem fizette
meg. Továbbá az, akinek felkészítõ tanára a versenybizottság tagja.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Gyermek- és ifjúsági irodalom az EU-ban
A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felké-
szülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiá-
kat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, idõszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja, határideje:
A nevezés módját a megyei/fõvárosi versenyszervezõk határozzák meg.
A megyei/fõvárosi szervezõk elérhetõségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról elérhetõk.
A nevezés határideje: 2010. december 20.
A megyei fordulókat szervezõ pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhet-
nek. Az országos fordulóra nevezési díj nincs.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. iskolai forduló idõpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.

2. forduló: megyei/fõvárosi forduló
helyszínét a megyei/fõvárosi szervezõk határozzák meg
írásbeli idõpontja: 2011. január 31.
szóbeli idõpontja: 2011. január 31–február 7. között

3. forduló: országos
írásbeli idõpontja: 2011. március 7.
szóbeli idõpontja: 2011. április 19-20.
helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerõ iskolai könyvtár

Az egyes fordulók írásbeli és szóbeli részbõl állnak. A megyei/fõvárosi és az országos fordulóra az írásbeli feladatsort az
országos versenyszervezõ biztosítja.
Az írásbeli feladatsor a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület felõl megközelítõ for-
ráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaz, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy
projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs mûveltségüket.
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. forduló: A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
2. forduló: A továbbjutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken való 1–3. helyezés. Továbbá, hogy az elért pont-
szám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.
3. forduló: Az országos írásbelirõl a szóbeli döntõbe jutás feltétele: Az írásbelin elért 1-8. helyezés. Továbbá, hogy az el-
ért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.

Az eredmények közzétételének módja:
Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás:
– A kategóriánkénti elsõ három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
– Valamennyi döntõbe jutott diák és felkészítõje oklevelet és könyvjutalmat kap.
– A 9–15. helyezett tanulók, amennyiben elérték a 70%-os eredményt oklevelet kapnak.
– Lehetõség van különdíj kiosztására is a zsûri javaslata szerint.

A szervezõk elérhetõsége
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: 06-1-323-5555; A verseny honlapja: http://www.opkm.hu

Disputa vitaverseny

A verseny meghirdetõje a debreceni Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

A verseny célja az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, személyiségfejlesztés, az analitikus és a fogalmi
gondolkodás, a kritikai gondolkodás képességének fejlesztése, tolerancia mások iránt, kooperatív képességek fejleszté-
se, a nyilvánosság elõtti megszólalás gyakorlása, érdekérvényesítõ képességek kialakítása, a felnõtt állampolgári létre
való felkészítés.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. és 9–10. évfolyam (3 fõs csapatok)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskolás és középiskolás diákok iskolatípustól függetlenül.

A jelentkezés és a részvétel feltételei tanulói jogviszonyban álló 7–8., illetve 9–10. osztályos tanulók jelentkezését vár-
juk. Egy iskolából akkor nevezhet több csapat, ha az országos döntõ keretszámánál, kategóriánként 18-18 csapatnál ke-
vesebb jelentkezik. Olyan csapatok jelentkezését is elfogadjuk, amelynek tagjai nem egy iskolába járnak, de valamelyik
iskola felvállalja jelentkeztetésüket és versenyeztetésüket. A versenyre civil közösségek is jelentkezhetnek (pl. ifjúsági
házak, mûvelõdési házak vagy könyvtárak szakkörei). Civil közösségek esetében a jelentkeztetést az adott intézmény
végzi.
A kollégiumi szállás és az étkezés költségeit a rendezõ iskola lehetõségei szerint biztosítja, s a nevezési határidõ lezárul-
takor errõl tájékoztatást ad.
Az utazási költségeket a résztvevõk fedezik.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a versenykiírásnak nem megfelelõ tanulói jogviszony, a versenyszabályok fi-
gyelmen kívül hagyása, 18 csapatnál több jelentkezõ esetén az elõselejtezõ elmulasztása, pontatlan megjelenés a
vitákon.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A részletes versenyszabályok letölthetõk a rendezõ iskola honlapjáról 2010. október 1-jétõl.
A felkészüléshez felhasználható irodalmat a csapatok önállóan keresik meg. Az országos versenyt megelõzõ este a ver-
senyzõk a témával kapcsolatban szakértõ elõadását hallgathatják meg, és kérdéseket tehetnek fel.
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A nevezés módja, határideje:
Postai úton: Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola
4024 Debrecen Csapó u. 29–35.
Elektronikusan: www.erdey-gruz.sulinet.hu
Határidõ: 2011. március 12.
A jelentkezést az iskola honlapjáról letölthetõ jelentkezési lapon kérjük. (www.erdey-gruz.sulinet.hu)
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Elõselejtezõ: amennyiben a versenyre kategóriánként 18 csapatnál több jelentkezik, az A1-es versenyzõk maximum 1
oldalas beszédvázlatát kérjük beküldeni a versenybizottságnak 2011. március 20-ig. Az elõselejtezõrõl a
jelentkezõket írásban értesítjük.

Elõdöntõ:
2011. április 9-én sorsolás alapján minden csapat három vitát játszik.
Elsõ vita: 9 órától kb. 10 óráig;
Második vita: 10.45-tõl kb. 11.45-ig;
Harmadik vita:14 órától kb. 15 óráig.
A három vita során minden csapatnak mindkét szerepkörben játszania kell.
A három vita után a csapatok és a csapattagok bírók által minõsített teljesítményét számítógép rangsorolja.
Az egyéni verseny három vita után lezárul, a csapatverseny elsõ két helyezettje jut tovább a döntõbe.

Döntõ:
Mindkét kategória rangsorban elsõ két csapata a szerepkör elõzõ napi sorsolása után 2011. április 10-én 9 órától döntõt
játszik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elõselejtezõ írott beszédvázlatait a versenybizottság 30 ponttal pontozza. A pontozás kritériumai: tárgyszerûség,
szakszerûség (10 pont), lényegkiemelés, logikai felépítés (10 pont), nyelvi minõség (10 pont). Az elõselejtezõbõl a to-
vábbjutás kizáró oka, ha két vagy több csapat beszédvázlata szó szerint megegyezik. Az elõselejtezõ eredményérõl a
csapatokat írásban értesítjük.
Az elõselejtezõ továbbjutó versenyzõi a döntõn egyenlõ esélyekkel indulnak.

Az eredmények közzétételének módja:
Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola honlapján (www.erdey-gruz.sulinet.hu)

Díjazás: kategóriánként az elsõ három csapat és az elsõ három egyéni versenyzõ tárgyjutalomban részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola, 4024 Debrecen Csapó u. 29 -35.
Kapcsolattartó: Hajas Zsuzsa, telefon: 52/ 503-260; 06-20/913-7733; fax: 52/460-269;
E-mail: egt@erdey-gruz.sulinet.hu, zsuzsa_hajas@hotmail.com

Két ország élén – Báthory István élete és kora

A verseny meghirdetõje a Petõfi Sándor Gimnázium Budapest (PSG) – Petõfi Sándor Lengyel Gimnázium Budapest
(PLG)

A verseny célja Báthory István fejedelem életének feldolgozása komplex nemzetközi verseny formájában.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8.évfolyam, 9–10. évfolyam egy iskola több 4 fõs csapatot is indíthat.
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A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– határon túli iskolák

A versenyen való részvétel kizáró okai: Felsõfokú tanulmányok végzése, határidõ túli nevezés.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– Õsz Gábor: Két ország élén (Minden csapat a nevezés után megkapja)
– Veress Endre: Báthory István
– Horn Ildikó: A krokodil könnyei
– Õsz Gábor: Törökök torkában
– A Magyar Kódex
– Illetve az Akadémiai Tízkötetes Magyarország története esedékes kötete
– Kapronczay Károly mûvei
– Szokolay Katalin mûvei
– Csapláros István mûvei
– Lengyel mondák

A nevezés módja, határideje
Nevezési határidõ: 2010. október15.
Õsz Gábor, Petõfi Sándor Gimnázium Budapest, 1013 Attila út 43. gabonivagyok@gmail.com,
Beáta Mondovics Petõfi Sándor Lengyel Gimnázium Budapest, 1025 Törökvész út 15. beatamon@freemail.hu
Nevezési díj: 3000.Ft/csapat
A befizetéshez szükséges számlaszám: 10404089-40815808-00000000; számlatulajdonos: Barcza Gedeon Sakk Club,
számlavezetõ: Kereskedelmi és Hitelbank RT
A döntõn fizetendõ szállás hozzájárulás 1000 Ft/fõ, határon túliaknak ingyenes

Fordulók
1. forduló: teszt feladatsor (interneten) 2010. szeptember-november
2. forduló: teszt feladatsor (Interneten) 2010. december
3. forduló: teszt feladatsor (Interneten) 2011. január-február

A verseny döntõje: 2011. április a tavaszi szünet utáni elsõ szombat

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A feladatok megoldása legalább 90%-os eredménnyel. A döntõbe 12 magyarországi iskolát hívunk meg, s 3 határon túlit,
minden régióból 1-1 csapatot. Lengyel csapatok részvételét külön fogjuk ismertetni.

Az eredmények közzétételének módja: Internet, sajtó, rádió

Díjazás: Érem, kupa, oklevél, tárgyjutalom

A szervezõk elérhetõsége
Õsz Gábor 1137 Budapest, Katona József utca 2d IV.2 gabonivagyok@gmail.com www.oszgabor.com
Beata Mondovics, 1025 Budapest, Törökvész út 15, beatamon@freemail.hu www.polskaszkola.freeweb.hu
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Ábel Jenõ országos latin tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje az Ókortudományi Társaság

A verseny célja egyrészt a kategóriánként megszabott, az adott évfolyamcsoporttól elvárható nyelvi-kulturális felké-
szültséghez adaptált és fordulónként nehezedõ latin szöveg lefordítása révén a nyelvi készségek fejlesztése, az iskolai
oktatásban tanult nyelvi anyag gyakorlati alkalmazásának elõsegítése révén a tanulók nyelvi kompetenciájának növelé-
se, s ily módon a latinoktatás színvonalának megõrzése, emelése. A verseny célja másrészt a céltudatosan kiválasztott
szövegtémák révén a tanulók ember- és társadalomismereteinek gyarapítása az antik kultúrákról, a görög-római társada-
lomról, történelemrõl, mûvészetrõl, sõt a magyar kultúra és társadalom történetérõl is. További, de az elõzõekkel szerve-
sen összefüggõ célja a versenynek, hogy arra ösztönözzük a latint választó tanulókat, hogy ne csak az esetlegesen
kötelezõ években, hanem folyamatosan, lehetõleg érettségiig tanulják a nyelvet.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. maiores-kategória a 9. és 10. osztályos tanuló számára (11. osztályosok csak akkor indulhatnak, ha második éve tanul-
ják a nyelvet),
2. minores-kategória a 7–8. osztályos tanulók számára (9. osztályosok is indulhatnak, ha elsõ éve tanulják a nyelvet).

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A maiores-kategória versenyén a középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák stb.) tanulói vehetnek részt, mí
a minores-kategória versenyén a középiskolák mellett az általános iskolák tanulói is részt vehetnek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre valamennyi magyarországi középiskola (minores-kategóriában álta-
lános iskola is) nappali tagozatos tanulója jelentkezhet, a fenti két kategóriában a megadott kritériumok szerint; egy kate-
góriában kétszer is részt lehet venni. A részvétel természetes feltétele, hogy a versenyzõ birtokában van, vagy mindent
megtesz azért, hogy a verseny fordulóinak idejére birtokában legyen a versenykiírásban szereplõ nyelvi követelmény-
rendszernek. A második, döntõ fordulón azok a tanulók vehetnek részt, akiket a versenybizottság, miután a beküldött, to-
vábbjutásra javasolt dolgozatok alapján a meghatározta kategóriánként a behívandók körét és létszámát, a verseny
honlapján közzétett körlevelében a döntõre behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és részvétel feltételeinek, akkor a
versenyen való részvételnek kizáró oka nincsen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: latin nyelv, közelebbrõl zárthelyi dolgo-
zatként latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével mindkét fordulóban. Mivel az iskolarendszer változása és
tankönyvek megszaporodása indokolttá teszi, az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk azokat a nyelvtani tudnivalókat,
amelyeknek feltétlenül birtokában kell lennie annak a diáknak, aki a versenyen indulni szeretne. (Forrás: N. Horváth
Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. és II.)

Minores-kategória: 1-5. declinatio, vocativus, locativus, melléknevek alapfokban, személyes, birtokos, visszaható
névmás, hic3, ille3, qui3, 1-4. coniugatio: aktiv indicativusi idõk (impf. – perf.) létigébõl is, elsõ imperativus. Mondattan:
egyszerû mondat, mellérendelõ mondatok, vonatkozói alárendelõ mondat indicativusszal, idõhatározói mondat indicati-
vusszal (cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind. A döntõre ezeken kívül: coniuncti-
vus (impf. és perf.), supinum accusativus, ut finale, cum historicum, feltételes mondatok közül: casus realis.

Maiores-kategória (a Minores-kategória követelményein túl): Az öt declinatio fõneveinek és mellékneveinek ragozá-
sa, beleértve a kivételeket is. Az igeragozásból: indicativus, coniunctivus, imperativus, mindez activumban és passivum-
ban. Rendhagyó igék: sum, possum, fero, eo, volo; a csak perfectumi alakú igék közül: coepi, memini. Participiumok kö-
zül: part. impf. act., part. perf. pass., part. inst. act. Infinitivusokból: inf. impf. act. és pass., inf. perf. act. és pass., inf. inst.
act. Álszenvedõk, pl. nascor, morior, félig-álszenvedõk, pl. gaudeo, fio is. A supinum használata. Személyes, birtokos,
visszaható, mutató, vonatkozó, meghatározó (ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem; quidam, quaedam, quoddam) név-
mások, tõszámnevek 1—1000-ig. Melléknévfokozás, a rendhagyóak is. Adverbiumképzés, a rendhagyóak is. Esettan:
genitivus obiectivus és subiectivus, partitivus, ablativus loci (honnan? és hol? kérdésre), separationis, originis, causae,
comparationis, instrumenti, sociativus, modi, mensurae, qualitatis, limitationis, temporis; passiv igék melletti abl. aucto-
ris és rei efficientis. Mondattan: Ablativus absolutus. Accusativus cum infinitivo. Függõ kérdés. Célhatározói alárendelõ
mellékmondat. Célzatos alanyi/tárgyi mellékmondat. Feltételes alárendelõ mellékmondat. A döntõre ezeken kívül: part.
inst. pass., gerundiumos és gerundivumos szerkezet.
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A nevezés módja, határideje
Az elsõ fordulóra való jelentkezés a tanulók részérõl a latint oktató szaktanárnál vagy az iskola igazgatójánál történik. A
versenyre való jelentkezés határideje az iskolákban: 2011. január 17. Az iskola ezt követõen az abel.jeno@gma-
il.com címre 2011. január 28-ig elküldött elektronikus levélben (ímélben) közli a részvételi szándékon túl, kategórián-
ként összesítve (1. „Maiores”, ill. 2. „Minores”-kategória), a jelentkezõk létszámát, valamint az Igazgató és a felkészítõ
tanárok ímélcímeit is a Verseny ügyintézõjével, Nemes Júliával. Az elektronikus levél „Tárgy” rovatában az Iskola
nevét kérjük feltüntetni!
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló:
A Tanszék elektronikus levélben (ímélben) megküldi az elsõ, iskolai forduló tételeit — kategóriánként egy-egy példány-
ban — kísérõlevéllel az iskolák igazgatóinak címezve 2011. február 4 reggel 8.30 óráig, arra az ímélcímre, amelyrõl az
elsõ fordulóra való jelentkezés történt. Amennyiben a jelzett idõpontig az iskola nem kapja meg az elektronikus tételcso-
magot, ezt az iskola képviselõje haladéktalanul jelezze az ügyeletes Versenyszervezõnek (ELTE BTK Latin Tanszék,
tel.: 06-1-4855280, 06-1-4855281, fax 4855288, email: abel.jeno@gmail.com.), aki az elektronikus tételcsomagot azon-
nal elküldi az iskola által megadott ímélcímre. Az elektronikusan megküldött (pdf formátumú) tételeket — a kísérõlevél-
ben foglalt kívánalmak betartásával — az iskolákban, közvetlenül a verseny kezdete elõtt, kellõ példányszámban ki-
nyomtatják, ill. sokszorosítják. Az iskolai dolgozat írása: 2011. február 4-én, pénteken 10-13 óráig. A Szervezõbi-
zottság az elsõ, iskolai forduló tételeit a Verseny honlapján (http://abeljeno.uw.hu/) csak a Verseny elsõ fordulóját köve-
tõen teszi közzé. Az iskola megküldi a továbbjutásra javasolt dolgozatokat az ELTE BTK Latin Tanszékének (1088
Budapest, Múzeum körút 4/F) a Verseny ügyintézõjének, Nemes Júlia nevére címezve: 2011. február 25-ig. Az
ügyintézõ neve elé kérjük, írják oda: Ábel Jenõ latinverseny.

2. forduló:
A versenybizottság döntése alapján a Tanszék közzéteszi a verseny honlapján (http://abeljeno.uw.hu/) a döntõre tovább-
jutott tanulók névsorát 2011. március 15-ig a döntõ helyszínének és egyéb tudnivalók megadásával (személyre szóló kü-
lön behívólevelet a versenybizottság nem küld). A központi versenydolgozat írása: 2011. április 9-én, szombaton
12-16 óráig az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A verseny elsõ, iskolai fordulójából való továbbjutás kiinduló feltétele, hogy az adott kategóriában részt vevõ versenyzõ
a latin tételszöveget szótár segítségével jó színvonalon magyarra fordítsa. A versenyzõk latintanára ezt követõen kijavít-
ja a dolgozatokat és a legjobb dolgozatokat beküldi az iskolán keresztül postai úton a Tanszéknek. A versenybizottság
értékeli és rangsorolja a beküldött dolgozatokat, megállapítja a döntõre behívható versenyzõk keretszámát, majd a
Verseny honlapján közzéteszi a behívott versenyzõk kategóriánkénti névsorát.

Az eredmények közzétételének módja:
Az eredmények májusban a verseny honlapján (http://abeljeno.uw.hu/), majd késõbb az Antik Tanulmányok c. szakfo-
lyóiratban kerülnek közzétételre.

Díjazás
Az elsõ három helyezett mindkét kategóriában pénz- és könyvjutalomban részesül, a további helyezettek (4-20-ig) és a
kiemelt dicséretesek (21-40) elismerõ oklevelet és könyvjutalmat, a dicséretesek (41–60/70) pedig elismerõ oklevelet
kapnak. A két kategória elsõ 20 helyezettje az Ókortudományi Társaság májusi közgyûlésén személyesen veheti át jutal-
mát, a többiek az iskolai tanévzáró ünnepségeken. A maiores-kategória elsõ 20 helyezettje és kiemelt dicséretesei közül
a 10-es és 11-es tanulók további jutalma, hogy a következõ tanév elsõ félévében részt vehetnek az arpinói Cicero-ver-
seny hazai válogató versenyén (tehát 11-es és 12-es korukban, mert csak ezt a korosztályt lehet nevezni Arpinóba); a vá-
logató versenyre a Felhívást mindig a Verseny honlapján tesszük közzé szeptemberben. Az e válogatón eredményesen
szereplõ 7-14 diák utazhat (ált. május elején) Olaszországba a nemzetközi arpinói Cicero-versenyre.

A szervezõk elérhetõsége:
A verseny honlapja: http://abeljeno.uw.hu/, ímél-címe abel.jeno@gmail.com. Az ELTE BTK Latin Tanszék postacíme:
Budapest, Pf. 107., 1364, telefon 4855280, fax 4855288,
A szervezõbizottság tagjai: Dr. Kopeczky Rita tanársegéd, Dr. Krupp József tanársegéd, Dr. Adamik Béla adjunktus és
Nemes Júlia, a verseny ügyintézõje (4855281, 4116500/5437, gorogtanszek@gmail.com).
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Országos spanyol nyelvû vers- és prózamondó verseny

A verseny meghirdetõje a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium

A verseny célja a tanulók spanyol nyelvû irodalmi ismereteinek, elõadókészségének fejlesztése

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– 14 év alatti kötelezõ vers
– 14 év alatti szabadon választott vers
– 14 év alatti kötelezõ próza
– 14 év alatti szabadon választott próza
– 14 év feletti kötelezõ vers
– 14 év felettiszabadon választott vers
– 14 év feletti kötelezõ próza
– 14 év feletti szabadon választott próza

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthetõ jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a
gimnázium címére, határidõre való eljuttatásával lehet jelentkezni. Az iskolai selejtezõkön elsõ három helyezést elérõ
diákok vehetnek részt a tatai döntõn.
A versenyen részt vehetnek:

– az 5–8. évfolyam diákjai,
– a 9–10. évfolyam tanulói,
– indulhatnak a spanyol két tanítási nyelvû középiskolák elõkészítõ évfolyamos tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyen nem vehet részt az,

– akinek az érintett nyelv anyanyelve, vagy legalább egyik szülõjük beszélt anyanyelve
– aki 8. életévének betöltése után az adott nyelvet olyan iskolában tanulta, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv
– aki középiskolai tanulmányai alatt összefüggõen 4 hónapnál hosszabb idõt töltött az adott nyelvterületen
– aki a két tanítási nyelvû középiskolák tanulója, és az adott nyelv a tanítási nyelv
– aki a két tanítási nyelvû középiskolák volt tanulója, és az adott tanítási nyelven tanulmányait megkezdte.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A versennyel kapcsolatos valamennyi információ megtalálható az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapján:
www.eotvos-tata.sulinet.hu
A gimnázium 2011. január 15-ig megjelenteti honlapján a kötelezõ verseket, valamint tájékoztatást nyújt ezek szerzõirõl.

A nevezés módja, határideje
A versenyre az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapjáról letölthetõ jelentkezési lap/ok pontos kitöltésével, a
gimnázium címére, határidõre való eljuttatásával lehet jelentkezni.
A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2011. április 5.
A jelentkezési lapokat el lehet küldeni

– levélben a következõ címre: Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.
– faxon: 34/487 844
– e-mailben: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: iskolai selejtezõk 2011. március második hete
2. forduló: tatai döntõ 2011. április 16.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai selejtezõkön elsõ három helyezést elérõ diákok vehetnek részt a tatai döntõn.
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Az eredmények közzétételének módja:
– A verseny végén, az ünnepélyes eredményhirdetésen kategóriánként az elsõ három helyezett neve, felkészítõ taná-

ra, iskolája hangzik el.
– A verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát.
– A gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.

Díjazás:
– A 14 év feletti szavalók összetett gyõztese spanyolországi utat kap.
– Kategóriánként az 1–3. helyezett értékes könyvjutalomban, oklevélben részesül.
– Könyvjutalmat, oklevelet kap a legeredményesebb szakközépiskolás.
– Jutalmazzuk a legeredményesebb iskolát.
– Jutalmazzuk a legeredményesebb vidéki iskolát.

A szervezõk elérhetõsége
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.
Telefonszám: 34 /587-560; Faxszám: 34 /487-844; E-mail cím: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
Kapcsolattartó: Kisék Ágnes (kisek.agi@gmail.com)

Matematika pontverseny 8–12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban

A verseny meghirdetõje: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

A verseny célja a tehetséggondozás. A tanulók ismeretanyagának bõvítése matematikából, fizikából, informatikából.
Kifejezõkészségük fejlesztése. Egész tanévben rendszeres gondolkodásra, feladatmegoldásra, pontosságra szoktatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 8–9–10–11–12. évfolyamosoknak
K pontverseny (csak 9. évfolyamosoknak)
C pontverseny – matematika gyakorlatok (3 kategóriában: 8., 9–10., 11–12. évfolyamosoknak)
B pontverseny (5 kategóriában: 8., 9., 10., 11., 12. évfolyamosok)
A pontverseny (minden évfolyamot együtt pontozunk)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Bármely iskolatípus tanulói részére, beleértve a szakiskolákat és
szakközépiskolákat is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: egyéni jelentkezés alapján, melyet a KöMaL honlapján, vagy postán elküldött je-
lentkezési lapon lehet megtenni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: közös munka (másolás), a korcsoportok be nem tartása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: matematika, bármilyen matematika tan-
könyv, vagy szakkönyv, internet.

A nevezés módja, határideje
2010. szeptember 15-tõl kezdõdõen folyamatos, a szerkesztõség 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106 címé-
re, vagy a www.komal.hu -ra küldött jelentkezéssel.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
9 forduló van; szeptembertõl májusig havonta, a mellékelt KöMaL-számban levõ feladatokhoz hasonló számban és ne-
hézségi fokkal. A feladatokat ld. ott.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A pontozás folyamatos, nincs
klasszikus értelemben vett „továbbjutás”.
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Az eredmények közzétételének módja: a folyóirat hasábjain, a KöMaL honlapján, valamint az iskoláknak a legjobbak
részére elküldött oklevelek formájában.

Díjazás: Minden kategóriában az elsõ tíz helyezett részére tárgy- vagy pénzjutalom (ösztöndíj), oklevél a dicséretet
nyerteknek is. A díjazást és a KöMaL Ifjúsági Ankét rendezvény költségeit a MATFUND Alapítvány nem e pályázat
keretében oldja meg.

A szervezõk elérhetõsége
KöMaL Szerkesztõsége, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106,

szerk@komal.hu, www.komal.hu

Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

A verseny elsõdleges célja az, hogy a középiskolák tanulóinak lehetõséget adjon programozási és alkalmazási ismerete-
ik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklõdõ tanulóknak
és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
1. korcsoport: 3–4. évfolyam
2. korcsoport: 5–6. évfolyam
3. korcsoport: 7–8. évfolyam
4. korcsoport: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
3–4. évfolyam
5–6. évfolyam
7–8. évfolyam
9–10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: az adott korcsoport bármely tanulója indulhat.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Érdemes részletesebben megismerni azokat a témaköröket, amelyek ismeretét feltételezik a versenyfeladatok (a római
számok a legkisebb korcsoport sorszámát jelölik, ahol ezt az ismeretet feltételezzük):
I. A Logo nyelv grafikai utasításainak ismerete.
I. A Logo-szerû gondolkodásmód, Logo-szerû algoritmusok megértési és végrehajtási képessége.
I. Elemi és összetett alakzatok megrajzolása, eljárások használata, eljárások paraméterezése.
I. Ábrák eltolása, nagyítása, elforgatása.
I. Sokszögek, csillagok, körök, körívek rajzolása.
I. Sorminták, területminták (mozaikok) rajzolása.
II. Rekurzív ábrák (fák, indák,spirálok, fraktálok) rajzolása.
II. Zárt területek befestése.
III. Érzékelõs teknõc alkalmazása.
III. A Logo nyelv szövegkezelõ függvényei, alkalmazásuk szöveg-feldolgozási feladatokban.
III. A Logo nyelv rajzolási és szövegkezelési lehetõségeinek összekötése: szöveges paraméterrel vezérelt rajzolás.
Az elsõ korcsoportban törekszünk arra, hogy az eljárásokban minél kevesebb paramétert használjunk. Ha az elsõ korcso-
portos tanuló nem tud eljárást írni, akkor a feladat megoldását követõen (esetlegesen tanári segítséggel) a munkalapot és
a rajzlapot kell elmenteni.
Az egyes feladatok megoldásában nem kötelezõ az állapotátlátszóság elvét betartani. Egyes feladatokat természetesen
könnyebb úgy megoldani, ha ezt az elvet betartják, más feladatoknál pedig éppen ellenkezõleg. A versenyzõknek ma-
guktól kell kitalálniuk, hogy melyik feladatban célszerû és melyikben nem célszerû alkalmazni ezt az elvet.
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A. Nyelvek
A1. Mészáros Tamásné: Logo világ, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
A2. Turcsányiné Szabó Márta, Zsakó László: Comenius Logo gyakorlatok, Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.
A3. Szentpéteriné Király Tünde: Comenius Logo – Teknõcgrafika, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.

B. Példatárak
B.1. Programozási versenyfeladatok tára, NJSZT, Budapest, 1995.
B.2. Logo versenyfeladatok tára, NJSZT, Budapest, 2003.

Használható eszközök: Comenius Logo, Imagine Logo

A nevezés módja, határideje:
Az iskoláktól 2010. november 8.-ig várjuk a jelentkezéseket a logo@inf.elte.hu elektronikus címre.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell

– az iskola nevét, címét, telefonszámát, elektronikus címét,
– a részt vevõ tanulók számát korcsoportonként,
– a versenyért felelõs tanár nevét.

Az elektronikus levélben jelentkezõ iskolák a verseny menetérõl október végéig tájékoztatót kapnak.
A versenyre pótjelentkezést az 1. forduló napjáig fogadunk el.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Az elsõ, iskolai versenyforduló ideje: 2010. december 8. szerda, 14.00–16.00 óra.
Az elsõ fordulóban a versenyzõknek 3-4 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, s 2 feladatot számítógépen. A dolgo-
zatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.
A dolgozatokat az iskolákban javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. A legalább 40 pontot elért dolgo-
zatokat az iskolák eljuttatják a területileg illetékes regionális versenybizottságokhoz. A második fordulóba jutás pontha-
táráról a regionális versenybizottságok döntenek, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyrõl az
iskolákat 2011. január 15-ig értesítik.

A második, területi versenyforduló ideje: 2011. február 19. szombat, 10.00–12.00 óra.
A területi fordulókat a Logo OSzTV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább egy, a nagyob-
bakban több helyszínen). Az I. korcsoportosoknak a verseny e területi fordulóval véget ér. A területi fordulóban a
versenyzõknek 3-5 kisebb programot kell megírniuk Logo nyelven.
A dolgozatokat a regionális versenybizottságok javítják. Az itt szerzett pontokhoz hozzáadják az elsõ fordulós pontszám
25%-át. A legalább 40 pontot elért dolgozatokat eljuttatják az országos versenybizottsághoz. A harmadik fordulóba jutás
ponthatáráról az országos versenybizottság dönt, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyrõl az
iskolákat 2011. március 15-ig értesíti.

A harmadik, döntõ fordulót Budapesten tartjuk 2011. április 9-én, szombaton, 10.00–13.00 óra között.
A döntõ helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C). A
döntõben a versenyzõknek 3-5 Logo programot kell megírniuk.
A dolgozatokat az országos versenybizottság tagjai javítják. Az itt szerzett pontokhoz hozzáadják a második fordulós
pontszám 25%-át.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai, illetve a regionális fordulóból az összes versenyzõ azonos eséllyel jut tovább az elért pontszám alapján, az
egyes iskoláknak, illetve régióknak nincsenek elõre megállapított továbbjutási kvótái.
Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a legalább 40%-osra értékelt dolgozato-
kat megküldik a területileg illetékes regionális versenybizottságnak (RVB).
Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a továbbjutó versenyzõket meghívják a regionális fordulóba.
A regionális forduló után a megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 40%-osra értékelt megoldások má-
solatát megküldik az OVB-nek.
Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és kategóriánként a legjobb 60-120 versenyzõt meghívják az országos fordulóba,
a döntõbe.
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Az eredmények közzétételének módja:
Az eredményeket közzétesszük a verseny hivatalos honlapján (http://tehetseg.inf.elte.hu http://www.njszt.hu), valamint
az NJSZT hírlevelében (Mi újság).
Az elektronikus levélben felvilágosítást kérõk az nemestihamer@inf.elte.hu címre írhatnak.

Díjazás:
2011. május 12-én központi ünnepélyes eredményhirdetésen a logo verseny minden döntõse elismerõ oklevelet, vala-
mint kategóriánként a legjobb 10-20 versenyzõ és a dobogósok felkészítõ tanárai könyvjutalmat kapnak (Budapest XI.,
Pázmány Péter sétány 1/C).

A szervezõk elérhetõsége
NJSZT OVB, Aranyosné Varga Gabriella, 1364 Budapest, Pf. 201.
Tel.:(1) 472-2710, 472-2730, Fax: (1) 472-2739; E-cím: nemestihamer@inf.elte.hu, titkárság: Aranyos@njszt.hu
Zsakó László, ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék, 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Tel.:(1) 209-0555/8468, E-cím:Zsako@ludens.elte.hu

Nemes Tihamér országos számítástechnikai tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

A verseny célja: A verseny elsõdleges célja az, hogy a középiskolák tanulóinak lehetõséget adjon programozási és al-
kalmazási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt ér-
deklõdõ tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Programozás kategória:

I. korcsoport: 5–8. évfolyam
II. korcsoport: 9–10. évfolyam
(Nyelvi elõkészítõ, illetve Arany János programban: 9–11. évfolyam)

Alkalmazás kategória:
9–10. osztályosok.
(Nyelvi elõkészítõ, illetve Arany János programban: 9–11. évfolyam)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
5–8. évfolyam
9–10. évfolyam k

A jelentkezés és a részvétel feltételei: az adott korcsoport bármely tanulója indulhat.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A programozási kategóriában:

– számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelõi felületek kialakítása, különféle stílusú
programozási nyelvek fõbb jellemzõi,

– számítástechnika-alkalmazási alapismeretek iskolai közismereti tárgyak, az egyszerû adatfeldolgozás stb. témakö-
rébõl,

– rendszerszemléletû feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása.
A. Alapvetõ számítástechnikai és programozási ismeretek

– A1. Szlávi P., Zsakó L.: Módszeres programozás, MK, Budapest, 1986.
– A2. Számítástechnika középfokon, OMIKK, Budapest, 1987.
– A3. J. Hvorecky, J. Kelemen: Ötlettõl az algoritmusig, TK, Budapest, 1987.
– A4. C.H.A. Koster: Programozás felülnézetben, MK, Budapest, 1988.
– A5. Gács P., Lovász L.: Algoritmusok, TK, Budapest, 1987.
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A 2. korcsoport esetében plusz:
– A6. D.E. Knuth: A számítógép-programozás mûvészete 1–3., MK,Budapest, 1987-88.
– A7. T.H. Cormen et al.: Algoritmusok. MK, 1997.
– A8. Rónyai L., Ivanyos G., Szabó R.: Algoritmusok, TYPOTEX, 1999.

B. Nyelvek
– B1. Gordon E., Körtvélyesi G., Sós I., Székely Z.: Pascal programozási nyelv, SZÁMALK, Budapest, 1987.
– B2. Dusza Á.: Turbo Pascal 6.0 az alapoktól, APC Studió, 1994.
– B3. Dusza Á.: Algoritmusok Pascal nyelven, 2005.

A 2. korcsoport esetében plusz:
– - B4. Benkõ Tné, Benkõ L. Tóth B.: Programozzunk C nyelven!, ComputerBooks, 2000.

C. Példatárak
– C1. Programozási feladatok I-II., Kossuth Kiadó, Budapest, 1997.
– C2. Programozási versenyfeladatok tára (1985–1994), NJSZT, Budapest, 2002.
– C3. Programozási versenyfeladatok tára (1995–1999), NJSZT, Budapest, 2005.
– C4. Gordon E., Körtvélyesi G., Sós I., Székely Z.: Pascal programozási nyelv, SZÁMALK, Budapest, 1987.

Az alkalmazási kategóriában:
szövegszerkesztés,
ábra- és képszerkesztés,
táblázatkezelés,
prezentáció.

A. Alapvetõ számítástechnikai és alkalmazási ismeretek
A1. Danitz Béláné: A táblázatkezelés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
A2. Danitz Béláné: Táblázatkezelés középhaladóknak, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
A3. Fodor Gábor Antal: Ismerkedés a kiadványszerkesztéssel, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
A4. Tóth Tamás: A szövegszerkesztés alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
A5. Bodnár István–Magyary Gyula: Szövegszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005.
A6. Bodnár István–Magyary Gyula: Táblázatkezelés, Kiskapu Kft., 2005.
A7. Bodnár István–Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés, Kiskapu Kft., 2005.
A8. Bodnár István–Magyary Gyula: Vektorgrafika és prezentáció, Kiskapu Kft., 2005.
A9. Bodnár István–Magyary Gyula: Képszerkesztés, Kiskapu Kft., 2005.
B. Példatárak
B1. A mindenkori hivatalos ECDL vizsgapéldatár (Kossuth Kiadó). A legújabb, frissített és 2009. február 1-jétõl megje-
lenõ példatár (Kossuth Kiadó) várható megjelenése 2008 november.
B2. Reményi Z., Siegler G., Szalayné Tahy Zs.: Érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2003.

Használható eszközök:
Programozás kategória: MS Visual Basic 2008 Express, Free Pascal 2.2.4, GCC 3.4.2, MS Visual C# 2008 Express,
Lazarus, Geany 0.17, Code:Bocks 8.02 vagy Java nyelv a versenyzõk választása szerint, IBM számítógépen, Linux, il-
letve MS-Windows XP, MS-Windows 7 operációs rendszer alatt. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél
magasabb verziószámú fordítóprogram, errõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.
Alkalmazás kategória: MS-Windows XP, MS-Windows 7 vagy SuSe Linux 9, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 operá-
ciós rendszer alatt: MS Office 2003 (Access 2003, Excel 2003, Word 2003, Powerpoint 2003), MS Office 2007 (Access
2007, Excel 2007, Word 2007, Powerpoint 2007), OpenOffice.org 3.1, MySQL, Paint, GIMP 2.6.6, Frontpage 2002,
SharePoint Designer 2007, Mozilla Compozer 1.7, KompoZer 0.7.10. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbiek-
nél magasabb verziószámú program, errõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.

A nevezés módja, határideje
Az iskoláktól 2010. október 15.-ig várjuk a jelentkezéseket a nemestihamer@inf.elte.hu elektronikus címre.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell

– az iskola nevét, címét, telefonszámát, elektronikus címét,
– a részt vevõ tanulók számát korcsoportonként,
– a versenyért felelõs tanár nevét.

Az elektronikus levélben jelentkezõ iskolák a verseny menetérõl október végéig tájékoztatót kapnak.
A versenyre pótjelentkezést az 1. forduló napjáig fogadunk el.
Nevezési díj: nincs
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Fordulók
Az elsõ, iskolai versenyforduló ideje a programozási kategóriában:
2010. november 10. szerda, (I. korcsoport 14.00–16.00 óra), illetve
2010. november 11. csütörtök (II. korcsoport: 14.00–17.00 óra).
Az I. korcsoportban az elsõ forduló két részbõl áll:
1. rész: 60 perces írásbeli feladat (2-3 kisebb feladat megoldása számítógép nélkül).
2. rész: Választhatóan VAGY 60 perces gépes feladat (1-2 kisebb programozási feladat megoldása számítógépen)
VAGY 60 perces írásbeli feladat (1-2 kisebb feladat megoldása számítógép nélkül).
A II. korcsoportban az elsõ fordulóban a versenyzõknek 5-10 kisebb feladatot kell megoldaniuk papíron, a saját
iskolájukban.
A dolgozatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.

Az elsõ, iskolai versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2010. november 18. csütörtök, 14.00–17.00 óra.

Az elsõ fordulóban a versenyzõknek 3-8 kisebb feladatot kell megoldaniuk számítógépen, a saját iskolájukban. A dolgo-
zatok megíratásával és kijavításával kapcsolatos költségeket az iskola viseli.
A dolgozatokat az iskolákban javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Programozási kategóriában a leg-
alább 40, alkalmazási kategóriában a legalább 80 pontot elért dolgozatokat az iskolák eljuttatják a területileg illetékes re-
gionális versenybizottságokhoz. A második fordulóba jutás ponthatáráról a regionális versenybizottságok döntenek, a
rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyrõl az iskolákat a programozási kategóriában 2010. december
14-ig, az alkalmazási kategóriában 2011. január 18-ig értesítik.

A második, területi versenyforduló ideje a programozási kategóriában: 2011. január 8. szombat ,
I. korcsoport: 9.00–12.00 óra,
II. korcsoport: 9.00–14.00 óra.

A területi fordulókat a Nemes Tihamér OKSzTV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább
egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttmûködve a Megyei Pedagógiai Intézetekkel, valamint az NJSZT megyei
szervezeteivel.

A második, területi versenyforduló ideje az alkalmazási kategóriában: 2011. február 5. szombat, 9.00–14.00 óra.
A területi fordulókat a Nemes Tihamér OKATV regionális versenybizottságai rendezik (minden megyében legalább
egy, a nagyobbakban több helyszínen), együttmûködve a Megyei Pedagógiai Intézetekkel, valamint az NJSZT megyei
szervezeteivel. A területi fordulóban a versenyzõknek három-nyolc kisebb feladatot kell megoldaniuk
A dolgozatokat a regionális versenybizottságok javítják a központilag küldött javítási útmutató alapján. Az itt szerzett
pontokhoz hozzáadják az elsõ fordulós pontszám 25%-át. Programozási kategóriában a legalább 40, alkalmazási kategó-
riában a legalább 80 pontot elért dolgozatokat eljuttatják az országos versenybizottsághoz. A harmadik fordulóba jutás
ponthatáráról az országos versenybizottság dönt, a rendelkezésre álló számítógépek száma alapján, amelyrõl az
iskolákat 2011. február 9-ig, illetve március 9-ig értesíti.

A harmadik, döntõ fordulót Budapesten tartjuk. A döntõ helyszíne az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informati-
kai Kara (Budapest XI, Pázmány Péter sétány 1/C).
A programozási kategóriában 2011. március 5-én, szombaton (I. korcsoport: 11.00–14.00 óra, II. korcsoport:
10.00–16.00 óra). A döntõben a versenyzõknek 3-5 nagyobb programot kell megírniuk a fent felsorolt nyelveken,
számítógépen.
Az alkalmazási kategóriában 2011. március 26-án, szombaton, 10.00–16.00 óra. A döntõben a versenyzõknek 5-8
alkalmazási feladatot kell megoldaniuk, számítógépen.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai, illetve a regionális fordulóból az összes versenyzõ azonos eséllyel jut tovább az elért pontszám alapján, az
egyes iskoláknak, illetve régióknak nincsenek elõre megállapított továbbjutási kvótái.
Az iskolai forduló után a dolgozatokat az iskolákban a tanárok javítják ki, majd a legalább 40%-osra értékelt dolgozato-
kat megküldik a területileg illetékes regionális versenybizottságnak (RVB).
Az RVB tagjai egységesítik a javítást, és a továbbjutó versenyzõket meghívják a regionális fordulóba.
A regionális forduló után a megoldásokat az RVB tagjai javítják ki, majd a legalább 40%-osra értékelt megoldások má-
solatát megküldik az OVB-nek.
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Az OVB tagjai egységesítik a javítást, és kategóriánként a legjobb 60-120 versenyzõt meghívják az országos fordulóba,
a döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
Az eredményeket közzétesszük a verseny hivatalos honlapján (http://tehetseg.inf.elte.hu http://www.njszt.hu), valamint
az NJSZT hírlevelében (Mi újság).
Az elektronikus levélben felvilágosítást kérõk az nemestihamer@inf.elte.hu címre írhatnak.

Díjazás:
2011. május 12-én központi ünnepélyes eredményhirdetésen a Nemes Tihamér verseny minden döntõse elismerõ okle-
velet, valamint kategóriánként a legjobb 10-20 versenyzõ és a dobogósok felkészítõ tanárai könyvjutalmat kapnak
(Budapest XI., Pázmány Péter sétány 1/C).

A szervezõk elérhetõsége
NJSZT OVB, Aranyosné Varga Gabriella, 1364 Budapest, Pf. 201.
Tel.: (1) 472-2710, 472-2730, Fax: (1) 472-2739; E-cím:nemestihamer@inf.elte.hu, titkárság: Aranyos@njszt.hu
Zsakó László, ELTE IK Média- és Oktatásinformatikai Tanszék, 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Tel.: (1) 209-0555/8468, E-cím:Zsako@ludens.elte.hu

Számítástechnika, informatika pontverseny 7–12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban

A verseny meghirdetõje a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

A verseny célja a tehetséggondozás. A tanulók ismeretanyagának bõvítése matematikából, fizikából, informatikából.
Kifejezõkészségük fejlesztése. Egész tanévben rendszeres gondolkodásra, feladatmegoldásra, pontosságra szoktatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A versenyben a 7–8–9–10–11–12. évfolyamosok egy kategóriában
vesznek részt.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Két nehézségi szintû verseny zajlik (minden iskolatípusnak) az I- és az S pontverseny. A szakközépiskolások esélye eb-
ben a versenyben nagyobb lehet a gimnáziumi tanulókénál.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: egyéni jelentkezés alapján, melyet a KöMaL honlapján, vagy postán elküldött je-
lentkezési lapon lehet megtenni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: közös munka (másolás), a korcsoportok be nem tartása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: informatika, számítástechnika, bármi-
lyen tankönyv vagy szakkönyv, internet.

A nevezés módja, határideje
2010. szeptember 15-tõl kezdõdõen folyamatos, a szerkesztõség 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106 címé-
re, vagy a www.komal.hu -ra küldött jelentkezéssel.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
9 forduló van; szeptembertõl májusig havonta, a mellékelt KöMaL-számban levõ feladatokhoz hasonló számban és ne-
hézségi fokkal. A feladatokat ld. ott.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: a pontozás folyamatos, nincs
klasszikus értelemben vett „továbbjutás”.
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Az eredmények közzétételének módja: a folyóirat hasábjain, a KöMaL honlapján, valamint az iskoláknak a legjobbak
részére elküldött oklevelek formájában

Díjazás: Minden kategóriában az elsõ tíz helyezett részére tárgy- vagy pénzjutalom (ösztöndíj), oklevél a dicséretet
nyerteknek is. A díjazást és a KöMaL Ifjúsági Ankét rendezvény költségeit a MATFUND Alapítvány nem e pályázat
keretében oldja meg.

A szervezõk elérhetõsége:
KöMaL Szerkesztõsége, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106, szerk@komal.hu, www.komal.hu

Fizika pontverseny 8–12. évfolyamosoknak a KöMaL-ban

A verseny meghirdetõje a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

A verseny célja a tehetséggondozás. A tanulók ismeretanyagának bõvítése matematikából, fizikából, informatikából.
Kifejezõkészségük fejlesztése. Egész tanévben rendszeres gondolkodásra, feladatmegoldásra, pontosságra szoktatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A 8–9–10–11–12. évfolyamokat külön-külön értékeljük. A mérési felada-
tok versenyében minden évfolyamot együtt pontozunk.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Bármely iskolatípus tanulói részére, beleértve a szakiskolákat és
szakközépiskolákat is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: egyéni jelentkezés alapján, melyet a KöMaL honlapján, vagy postán elküldött je-
lentkezési lapon lehet megtenni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: közös munka (másolás), a korcsoportok be nem tartása

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: fizika, bármilyen tankönyv, vagy
szakkönyv, internet.

A nevezés módja, határideje
2010. szeptember 15-tõl kezdõdõen folyamatos, a szerkesztõség 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106 címé-
re, vagy a www.komal.hu -ra küldött jelentkezéssel.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
9 forduló van; szeptembertõl májusig havonta, a mellékelt KöMaL-számban levõ feladatokhoz hasonló számban és ne-
hézségi fokkal. A feladatokat ld. ott.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: a pontozás folyamatos, nincs
klasszikus értelemben vett „továbbjutás”.

Az eredmények közzétételének módja: a folyóirat hasábjain, a KöMaL honlapján, valamint az iskoláknak a legjobbak
részére elküldött oklevelek formájában

Díjazás: Minden kategóriában az elsõ tíz helyezett részére tárgy- vagy pénzjutalom (ösztöndíj), oklevél a dicséretet
nyerteknek is. A díjazást és a KöMaL Ifjúsági Ankét rendezvény költségeit a MATFUND Alapítvány nem e pályázat
keretében oldja meg.

A szervezõk elérhetõsége
KöMaL Szerkesztõsége, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., 5.106, szerk@komal.hu,
www.komal.hu
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Játsszunk fizikát!

A verseny meghirdetõje a SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék

A verseny célja:
A verseny arra igyekszik ösztönözni az általános- és a középiskolás diákokat, hogy iskolán kívüli önálló kísérletezéssel
fedezzenek fel érdekességeket, magyarázzanak meg jelenségeket a körülöttük levõ világban.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. csoport: 7–8. évfolyam
II. csoport: 9–10. évfolyam.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen bármely megjelölt korcsoportba tartozó diák részt vehet iskolájától
függetlenül.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny a Nat által javasolt természettudományos tananyagot tekinti alapnak.

A nevezés módja, határideje:
A diákok az elsõ forduló feladatainak beküldésével neveznek a versenyre. Az elsõ forduló határidejét az adott tanév
versenynaptára alapján januárban tesszük közzé. A további két forduló ehhez igazodik.
Postacím: 6720. Szeged, Dóm tér 9. SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék
e-mail: modszertan@titan.physx.u-szeged.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók
A fordulók megoldásainak beküldési határidejét az adott tanév versenynaptára alapján januárban tesszük közzé.
Az egyes fordulók megoldásait a jelentkezõk otthon készítik el, az ünnepélyes eredményhirdetés helyszíne a SZTE Kí-
sérleti Fizikai Tanszékének Budó Ágoston tanterme (6720 Szeged, Dóm tér 9.)
A verseny mindhárom fordulójában egy tudománytörténeti és három, fokozatosan nehezedõ kísérleti feladatot tûzünk ki.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A verseny három levelezõs fordulóján minden jelentkezõ részt vehet. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a 30 legered-
ményesebb versenyzõ kap személyre szóló meghívást.

Az eredmények közzétételének módja:
Az ünnepélyes eredményhirdetésre behívott tanulókat levélben értesítjük. A verseny helyezettjeinek nevét a Délmagyar-
ország és a Délvilág napilapban és a verseny honlapján tesszük közzé. http://www.physx.u-szeged.hu/modszertan .

Díjazás:
A versenyen kiemelkedõen szereplõ diákok könyv- és tárgyjutalmat, az eredményesen szereplõ diákok dicsérõ oklevelet
kapnak. Ezen kívül meglátogathatják az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék laboratóriumait.

A szervezõk elérhetõsége:
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, 6720. Szeged, Dóm tér 9.
Dr. Bohus János, egyetemi tanársegéd, jbohus@physx.u-szeged.hu
Dr. Papp Katalin, egyetemi docens, pkat@physx.u-szeged.hu
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Jedlik Ányos országos fizikaverseny

A verseny meghirdetõje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési és
Képzési Intézete és a Jedlik Ányos Társaság

A verseny célja a folyamatos tanulás, fejlõdés, önmegvalósítás, s ennek eredményeként sikerélményhez juttatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Jedlik korcsoport (7. évfolyam)
Öveges korcsoport (8. évfolyam)
Király korcsoport (9–10. évfolyam)

A jelentkezés feltétele a „Fizika-iskola 2011” címû feladatgyûjtemény megvásárlása. A határon túli magyar diákok a
Fizika-iskola feladatait díjmentesen kapják (e-mailen), s az országos döntõn is díjmentesen vehetnek részt kísérõ
tanárukkal együtt.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem teljesülnek a részvétel feltételei; jogtalan elõnyszerzést segítõ eszközök használata. Egy iskolából a regionális ver-
senyen legfeljebb annyi tanuló indulhat, ahány tanulónak a Fizikaiskolát megvásárolták.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Jedlik korcsoport: I–II. forduló: testek mozgása, munka, sûrûség; III. forduló: elõzõek + emelõk, nyomás, felhajtóerõ.
Öveges korcsoport: Mozgások, nyomás, egyszerû gépek, energia, elektromosság.
Király korcsoport: Mozgások, erõk, munka, energia, teljesítmény (csak a 9. évfolyam anyaga szerepel).

A felkészüléshez ajánlott irodalom
Jedlik korcsoport:

Jedlik–verseny 1999–2008. (4–8. évfolyam; 10 év feladatai megoldásokkal)
Szímõtõl Nyíregyházáig (Jedlik–Okteszt Kiadó, Nyíregyháza, 2008)

Öveges korcsoport:
Jedlik-verseny 1999–2008. (4–8. évfolyam; 10 év feladatai megoldásokkal).
Öveges: Érdekes fizika c. könyv SI szerint átdolgozott kiadása (OKTESZT Kiadó)

Király korcsoport:
Jedlik-verseny 1999–2008. (4–8. évfolyam; 10 év feladatai megoldásokkal).
Horváth Árpád: A varázsinga

Az ajánlott irodalom megrendelhetõ: Jedlik–OKTESZT Bt.; Tel: (42) 462-422; Fax: (42) 595-414 vagy: jedlik@fizika-
verseny.hu címen.

A nevezés módja, határideje
A versenyre jelentkezni az iskola fizikatanáránál lehet, de egyéni, közvetlen nevezéseket is elfogadunk. A jelentkezési
lap a www.fizikaverseny.lapunk.hu honlapról letölthetõ, illetve a jedlik@fizikaverseny.hu címen kérve e-mailen meg-
kapható. A jelentkezési lapokat lehetõleg e-mailen kérjük szeptember 1. és október 30. között elküldeni. Faxon
vagy írásban küldött nevezéseket is elfogadunk. (06-42-595 414; 4400 Nyíregyháza, Kiss Lajos u. 78.)
Nevezési díj: A feladatgyûjtemény. ára 2500 Ft/fõ
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 5000 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
1. forduló: 2011. január 31.
2. forduló: 2011. március 10. 14–15.15 óra
3. forduló: 2011. május 13–15.
Helyszín: Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az I. (iskolai) forduló feladatait a „Fizika-iskola 2011” címû feladatgyûjtemény 50 feladata képezi, melyet a jelentkezés
után postán kapnak meg az iskolák, ill. az egyéni jelentkezõk. A feladatokat 2011. január 31-ig kell átadni a felkészítõ ta-
nárnak. A legalább 60%-os eredményességgel dolgozók mehetnek tovább a regionális (területi) versenyre. Egyéni (szü-
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lõi) jelentkezés esetén, vagy ha az iskolában a fizikatanár nem vállalja az értékelést, a kitöltött „Fizikaiskola” a verseny-
bizottsághoz közvetlenül elküldhetõ további értékelés céljából. A Regionális (II.) forduló helyszínérõl és a továbbjutott
tanulók listájáról a verseny honlapján adunk tájékoztatást februárban.
A II. forduló feladatsorát zárt borítékban küldjük el a regionális versenyt lebonyolító iskolákba. A jeligés dolgozatokat a
versenyen jelenlévõ tanárok javítják. Az országos döntõbe a legjobb eredményt elérõ – korcsoportonként – kb. 50 tanuló
kap meghívást.

Az eredmények közzétételének módja:
Interneten, Pedagógiai Intézet honlapján, a versenysorozatról készült kiadványban (Fizikaverseny 2011), Fizikatanári
Ankéton.

Díjazás:
A regionális (II.) fordulón minden résztvevõ (kb. 800) emléklapot, ill. oklevelet kap.
Az országos döntõn minden résztvevõ (a felkészítõ tanárok is) díszes oklevelet, név szerint címkézett emléktárgyat kap-
nak. Az I–III. díjas tanulók nyakba akasztható, Jedlik portréjával díszített érmet vehetnek át. (Az eredményektõl függõen
kategóriánként 1–2 „arany”, 2–3 „ezüst” és 10–15 „bronzérmet”.) A legsikeresebb 20 felkészítõ tanár tárgyjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége
Jármezei Tamás, Tel: (42) 462-422 ; 20/5111-039
Fax: (42) 595-414; E-mail: jedlik@okteszt.hu; web: www.fizikaverseny.lapunk.hu

Károly Ireneusz fizika tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet

A verseny célja a fizikatanulás motiválása, a tehetséges diákok kiválasztása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A versenyre katolikus iskolák diákjai jelentkezhetnek.
13–14 éves
15–16 éves (Kísérleti bemutató a 13–14 éves és a 15–16 éves korcsoportok számára)
17–18 éves (Szóbeli nyilvános vetélkedõ a 17–18 éves korcsoportok számára)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, ill. gimnázium 7–8. évfolyam, gimnázium 9–10. és 11–12.
évfolyam. Minden iskola korcsoportonként 2-2 tanulóval és kísérõ szaktanárokkal képviseltetheti magát.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Az 1. forduló feladatainak megoldásáról szóló írásos beszámolójának határidõre történõ megküldése.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A megadott határidõk be nem tartása, a verseny tisztaságát sértõ magatartás
(pl. csalás).

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az adott évfolyamon – a kerettantervben ütemezettek szerint – az érettségire felkészítõ példatárak, segédanyagok.

A nevezés módja, határideje:
Nevezés: Az írásban kiadott feladatok megoldása és arról írásos beszámoló megküldése.
Határidõ: A feladatok megoldásának határideje: 2011. január 31.
Az írásos beszámoló beküldésének határideje: 2011. március 14.
Cím: gb@aporisk.hu
Nevezési díj: nincs
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Fordulók
1. forduló: Otthoni kísérleti csoportmunka: a feladatok megoldásának határideje: 2011. január 31. Az írásos beszámoló
beküldésének határideje: 2011. március 14.

Egyéni írásbeli feladatmegoldás a feladatok a verseny döntõjének helyszínén válnak nyilvánossá

2. A forduló: Kísérletbemutató szóbeli forduló a bemutatásra kerülõ kísérleteket, eszközöket a résztvevõ iskolák csapa-
tai szabadon megválaszthatják
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 9024 Gyõr, Pátzay P. u. 46.
Idõpont: 7–8. évfolyam – 2011. április 8-9.

2. B forduló: Kísérlet bemutató szóbeli forduló a bemutatásra kerülõ kísérleteket, eszközöket a résztvevõ iskolák csapa-
tai szabadon megválaszthatják
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, 9024 Gyõr, Pátzay P. u. 46.
Idõpont: 9–10. évfolyam – 2011. április 8-9.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A feladatok otthoni elvégzése,
beszámoló megküldése.

Az eredmények közzétételének módja: Helyszíni eredményhirdetés, továbbá a nyertesek és díjazottak nyilvánossá té-
tele a www.kpszti.hu és a www.ovegesegylet.hu honlapon.

Díjazás: Oklevelek, könyvjutalmak: versenyfordulókként és korcsoportonként I. II., III. helyezés + különdíjak.

A szervezõk elérhetõsége:
Név: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Levelezési cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
E-mail cím: barcsak@kpszti.hu; rajkanyi@kpszti.hu; juhy@ludens.elte.hu, Honlap: www.kpszti.hu

XIV. Országos Szilárd Leó fizikaverseny

A verseny meghirdetõje az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány

A verseny célja a modern fizikai ismeretek iránti érdeklõdés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb
megismertetése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevõ évfolyam vagy az azt közvetlenül megelõzõ
évfolyam tanulói;
II. kategória: az általános és középiskolák 7-10. évfolyamos tanulói vagy a 13. évfolyammal befejezõdõ középiskolai
képzésben a 11. évfolyamos tanulók nevezhetnek.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyre minden 7–8. osztályos általános és 9–12. évfolyamos középiskolás (gimnáziumi és szakközépiskolai)
tanuló jelentkezhet.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelõ kategóriában. A ver-
seny anyanyelve magyar.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyfeltételek be nem tartása a versenybõl való kizárást eredményezheti. Például:

– A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérõ kategóriában való indulás
– Nem megengedett segédeszköz használata.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsõsorban magfizikai-sugárvédelmi fejezeteinek alkalmazás szintû
tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.
A kijelölt témakörök a következõk:
Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettõs természete
Hõmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok,
Fényelektromos jelenség, Compton jelenség
De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája
Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés
A hidrogénatom hullámmodellje
A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok
Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata
Az atommag és szerkezete: proton, neutron.
Rendszám és tömegszám. Magerõk és kötési energia. Radioaktivitás: felezési idõ, gamma-, béta- és alfabomlás.
Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba. atomreaktor, atomerõmû. Atomenergia felhasználásának lehetõségei,
szükségessége és kockázata. Sugárvédelmi alapismeretek. Magfúzió, a Nap energiatermelése.
Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd Leó, Wigner Jenõ (atomreaktor) munkássága,
Részecskegyorsítók mûködési elvei.
Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk, radon-probléma, radioaktív hulladék
elhelyezése

A felkészülésre javasolt segédanyagok:
– Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998–2004;
– Simon Péter-Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet
– Marx György : Atommagközelben;
– Marx György: Életrevaló atomok;
– Marx György: Atomközelben;
– Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;
– Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

A nevezés módja, határideje:
Az iskolák a versenyre 2011. január 15-ig jelentkezhetnek a www.szilardverseny.hu honlapon vagy levélben a Szi-
lárd Leó Tehetséggondozó Alapítványnál (7030 Paks, Dózsa György út 95. Tel: 75/519-326) a versenyzõk kategórián-
kénti létszámának megadásával, valamint az iskola és az iskolai kapcsolattartó fizikatanár elérhetõségeinek (név, postai
cím, telefonszám, e-mail cím) megadásával.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2011. február 21. 14–17 óráig, a versenyre jelentkezõ iskolákban kerül lebonyolításra.
Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkezõ iskolákban kerül sor, melynek idõtartama 3 óra. A
versenyzõk minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak.

2. forduló (döntõ): 2011. április 8–10. között kerül megrendezésre az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban,
Pakson.
A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik a szaktanárok. A továbbküldési
ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelõ és összesítõ lapot legkésõbb 2011. február 28-ig postázzák a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Mûegyetem rkp. 9.) címére.
Ponthatárok: I. kategória: a maximális pontszám 60%-a, II. kategória a maximális pontszám 40%-a. A versenybizottság
a beküldött dolgozatokat ellenõrzi, majd az elsõ forduló eredményérõl az értesítést legkésõbb 2011. március 19-ig pos-
tázza a döntõbe jutott tanulók iskoláinak.
A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából max. 20 tanulót, míg a II. kategóriából max. 10 tanulót hív be.
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Az eredmények közzétételének módja:
A döntõben a nyertes versenyzõk a díjaikat a versenyt közvetlenül követõ ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át,
amelyre a helyi média képviselõi is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetõk a www.szilard-
verseny.hu honlapon. A versenyrõl beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

Díjazás:
Az országos döntõbe bejutott tanulók könyvjutalomban részesülnek. Kategóriánként 1–3. helyezettet a Szilárd Leó Te-
hetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.
A legeredményesebb felkészítõ tanár – a verseny honlapján megtekinthetõ pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári
Delfin-díjban részesül:
A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
A versenybizottság vezetõje: Dr. Sükösd Csaba tanszékvezetõ egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék. Cí-
me: 1521 Budapest, Mûegyetem rkp. 9. E-mail: sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.
A verseny felelõse: Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanára. Címe: 7030 Paks, Dózsa Gy.
u. 95. E-mail: csajagi@eszi.hu.Tel.: 75-519-326, fax: 75-414-282.
A verseny honlapja: http://www.szilardverseny.hu.

Curie kémia emlékverseny

A verseny meghirdetõje a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztõ Alapítvány; Magyar Tehetséggondozó Társaság
kémia és környezetvédelmi szekciója

A verseny célja a tanulók érdeklõdésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a kémia iránt. A kémia és a mindenna-
pi élet kapcsolatának felismertetése. A vegyszerek környezetkárosító, más vegyszerek környezetkímélõ valamint életta-
ni hatásának megismertetése. A feladatlapok rendszeres határidõre történõ elkészítésével pontos rendszeres munkára
nevelés. Információkutatás képességének fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7.; 8.; 9.; 10.; 11–12. évfolyan (szakközépiskola és gimnázium)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola és középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Bármilyen iskolatípusban 7–8–9–10–11–12. évfolyamának megfelelõ évfolya-
mon tanuló magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
7. évfolyam részére:
A környezetünkben lévõ legismertebb anyagok tulajdonságai, változásai, csoportosításuk. A kémia és a mindennapi élet
kapcsolata, a különbözõ anyagok élettani hatása, jelentõsége, felhasználása, felfedezése, felfedezõi. Energiaforrások,
energiahordozók, környezetszennyezés. Oldatok, különbözõ oldatokkal kapcsolatos számításos feladatok. Atomszerke-
zet, Periódusos rendszer. Az anyagmennyiség, az anyagmennyiséggel, elemi részecskékkel kapcsolatos számításos
feladatok.
8. évfolyam részére:
Nemfémes elemek és vegyületek. Fémes elemek és vegyületeik. Elsõsorban a mindennapi életben használatosak. Anya-
gi halmazokat felépítõ kémiai részecskék. Kémiai kötések. Gyakrabban elõforduló redoxi és sav-bázis reakciók. Egysze-
rû számításos feladatok. Energiaforrások. A kémia és a mindennapi élet kapcsolata, a háztartásban elõforduló vegysze-
rek, s azok élettani hatása és felhasználása. A különbözõ anyagok felfedezõi, a kémiatörténet kiemelkedõ alakjai.
9. évfolyam részére:
Az általános iskolában megjelölt ismeretanyag kibõvítése az évfolyamra elõírt tantervi anyaggal. Itt is kiemelt figyelmet
fordítunk a kémia és a mindennapi élet kapcsolatára, a vegyszerek életünkre, környezetünkre gyakorolt hatására.
10. évfolyam részére:
Szerves kémiai ismeretek. Az életünk során háztartásunkban leggyakrabban elõforduló kémiai anyagok, azok környezeti
és egészségkárosító hatásai.
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11–12. évfolyam részére
A középiskolában tanult tananyagból a legfontosabb fogalmak anyagok, s azokkal kapcsolatos számításos feladatok, te-
kintettel az érettségi követelményekre.

Felkészülés, felhasználható irodalom
A levelezés során javasolt kísérletek elvégzése, azok megfigyelése elemzése a megadott szempontok szerint. A tan-
könyvjegyzékben szereplõ tankönyvek, olyan szakkönyvek, amelyek segítségével elmélyíthetik a tanulók a tanórákon
tanultakat.

A nevezés levélben: Curie Alapítvány 5000 Szolnok, Szél u. 4.; e-mailen: curie@szolnet.hu, faxon: 56/420-243
Határideje: 2010. október 20.
Nevezési díj: 2600 Ft/fõ

Fordulók
1. forduló:
Ideje: 2010. október 20–január 28-ig.
Minden jelentkezõnek a korcsoportnak megfelelõ egységes 4 fordulóból álló feladatsorokat kiküldi az Alapítvány a je-
lentkezéskor megadott címre, kivéve, ha nevezéskor jelzi a tanuló vagy a tanára, hogy az internetes levelezést választja.
Ebben az esetben a feladatlapokat a tanulók a honlapról töltik le. A kidolgozott feladatlapokat a rajta levõ határidõre el-
küldik a tanuló a választott területi központba. Az egységes javítás érdekében minden korcsoportnak megfelelõ feladat-
sort s megoldókulcsot is, kiküldi az alapítvány a területi központokban dolgozó, feladatjavítást vállaló területvezetõk-
nek. A területvezetõk a kijavított dolgozatokat visszaküldik a tanulóknak, ha küldtek válaszborítékot. A 4. forduló után
mindenképpen értesítik a versenyzõ tanulók tanárait levélben vagy e-mailen a levelezõ fordulók eredményérõl, a területi
döntõn való részvételrõl.

2. forduló:
Idõpont: 2011. március 5.
Helyszínek: A területi döntõt szervezõ iskolák s a területvezetõk neve a Curie Alapítvány honlapján található
(www.szolnet.hu/curie)
Az alapítvány által kiküldött korcsoportonként azonos feladatokat megíratják a területi központokban dolgozó területve-
zetõk. A kiküldött megoldókulcs szerint minden központban egységesen javítják, értékelik azokat.

3. forduló, országos döntõ.
Idõpont: 2011. május 13–14–15.
Helyszín: Szolnok, Újvárosi Általános Iskola.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az írásbeli feladatok alapján területi fordulón vehet részt az adott területi központban a legjobb eredményt elért 20 tanu-
ló, aki minden forduló feladatsorát beküldte. Amennyiben valamelyik iskolából senki nem került a behívottak közé, a te-
rületvezetõ meghívja az iskola legjobb eredményt elért, minden dolgozatot beküldõ, a legjobb eredményt elért tanuló
pontszámának legalább 85%-át teljesítõ tanulóját. A negyedik forduló kijavított feladataival együtt a levelezésben részt-
vevõ tanulók tanárai eredménylistát kapnak levélben vagy e-mailen, valamint értesítést a területi fordulóra jutásról.
A területi fordulókról évfolyamonként 5-5 legjobb dolgozatot beküldik a helyi szervezõk a versenybizottsághoz, majd
azokat egy szakmai zsûri ismételten átnézi, esetlegesen felüljavítja, s az így kialakult sorrendet tartalmazó eredmény lis-
tával együtt küldi vissza az iskola igazgatójának, és az országos döntõre behívja évfolyamonként a 20 legjobb dolgozat
íróját, valamint azokat a területi központonként legjobb eredményt elért tanulókat, akiknek központjából nem került sen-
ki az elsõ 20 közé. A meghívás feltétele még az, hogy a dolgozat elérje a legjobb eredményt elért tanuló pontszámának
85%-át.
A területi fordulók eredménye, a döntõre jutó tanulók névsora legkésõbb az országos döntõ elõtt 1 hónappal olvasható a
Curie Alapítvány honlapján. A döntõn csak írásbeli feladatokat oldanak meg a tanulók, emellett azonban szervezetten
szakmai és kulturális programokon vehetnek részt.

Az eredmények közzétételének módja:
A levelezõ fordulók eredményeit minden iskola szaktanára a területvezetõktõl írásban (vagy e-mailen) megkapja. A te-
rületi döntõn elért eredményeket minden iskola igazgatója írásban vagy e-mailen megkapja a versenybizottsághoz be-
küldött dolgozatokkal együtt, valamint az összesített eredményeket, ahol minden területi központban megírt dolgozat
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eredménye látható. Az elért eredmények a Curie Alapítvány honlapján is megtekinthetõek. Az országos döntõn elért
eredményeket minden résztvevõ megkapja, valamint az Alapítvány honlapján is megjelentetjük.

Díjazás:
A területi döntõn résztvevõ versenyzõknek és felkészítõ tanároknak emléklapot adunk, valamint a támogatóktól függõen
tárgyjutalomban részesülnek.
Az országos döntõn évfolyamonként az elsõ helyezett vándorserleget és ajándékot, a felkészítõ tanára ajándékot kap.
Minden tanuló és tanár oklevelet és évfolyamonként az elsõ 6 helyezett tárgyjutalmat kap. Külön díjat kapnak a legjobb
határon túli tanulók évfolyamonként és tanáraik valamint a legjobb szakközépiskolából érkezõ tanulók és tanáraik.
Egyéni serleggel jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik mind a 6 évben bejutottak a Curie kémia emlékverseny döntõjébe.

A szervezõk elérhetõsége
Curie Alapítvány 5000 Szolnok, Szél u. 4.;
Versenyfelelõs: Dr. Török Istvánné 56-420-243, curie@szolnet.hu, honlap címe: www.szolnet.hu/curie

Curie környezetvédelmi emlékverseny

A verseny meghirdetõje a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztõ Alapítvány; Magyar Tehetséggondozó Társaság
kémia és környezetvédelmi szekciója

A verseny célja a versenyre jelentkezõ diákok irányítottan ismerkedjenek természeti értékeinkkel, közelebbi s távolabbi
környezetükkel, a civilizáció problémájával. Környezettudatos és takarékos szemlélet, környezetbarát magatartásmód
problémamegoldó gondolkodás, véleményalkotó képesség kialakítása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 3–4.; 5-6.; 7–8.; 9–10.; 11–12. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskola és középiskola (szakközépiskola és gimnázium)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Korlátlanul jelentkezhetnek iskolatípustól függetlenül magyarországi és határon
túli 3 fõs csapatok egyénileg vagy iskolájukon keresztül. A részvétel feltétele, hogy jelentkezéssel egy idõben befizessék
a nevezési díjat.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
3–4. évfolyam: Témája: Biodiverzitás. EU-s feladataink a környezetvédelem területén. Élet a folyókkal, a folyóvizek
ajándékai, veszélyei hazánkban.
Felhasznált irodalom:

– Környezetünk titkai Munkatankönyv 3. o. elsõ és második félév Mozaik 2008
– Környezetünk titkai Munkatankönyv 4.o. Elsõ félév Mozaik 2008
– Élõ és élettelen környezetem Vizek partján Munkatankönyv 9 éves tanulók részére 3. évfolyam Pauz Westermann

kiadó 1998
– A mi világunk Természet és társadalomismereti tankönyv Apáczai 2001
– Házi feladatok környezetismeretbõl 3. oszt. Homonnai és Társa Kiadó 1997
– Élõ és élettelen környezetem Élet a ház körül Pauz Westermann kiadó 1998
– A mi világunk Környezetismereti tankönyv 3-4 o. Apáczai 2006
– Környezetismeret 3. o. Apáczai 2007
– Környezetismeret tankönyv 4. o. Nemzeti 2006

5–6. évfolyam: Témája: Biodiverzitás. EU-s feladataink a környezetvédelem területén. Élet a folyókkal, a folyóvizek
ajándékai, veszélyei hazánkban.
Felhasznált irodalom:

– Horváth Miklós–Molnár László–Szentirmainé Brecsok Mária: Természetismeret 5–6. o.
– Hartdégenné Rieder Éva, Dr Köves József: Természetismeret 5-6. osztály
– Láng György–Mándics Dezsõ – Dr. Molnár Katalin–Némethné Katona Judit–Tomcsányi Péter–Ütõné Visi Judit:

Természetismeret 5–6. osztály
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– dr. Paál Tamásné–Sárvári Gáborné: Természetvédelem- és környezetvédelem Olvasókönyv 12-16 éveseknek, Fel-
adatgyûjtemény 12-16 éveseknek

– Simon Tibor–Csapodi Vera: Kis növényhatározó
– Konrád Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bûne
– Várkonyi Tibor: Az élet veresége
– Natura 2000-Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban
– Hétköznapi mérgeink-a Levegõ Munkacsoport kiadványa
– 88 színes oldal a vízi-és mocsári növényekrõl
– Mathis Wackernagel és Wiliam E. Rees: Ökológiai lábnyomunk
– Kontra Klára: Beszélgessünk a természettel
– Martin Jauch: Komposztálás helyesen

7–8. évfolyam: Témája: Biodiverzitás. EU-s feladataink a környezetvédelem területén. Élet a folyókkal, a folyóvizek
ajándékai, veszélyei hazánkban.
Felhasznált irodalom:

– Természetismeret és Biológia tankönyvek 6-7.o Nemzeti, Apácai, Mozaik Kiadó
– Tudomány az élõ természetért MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Vácrátót,
– Élõvilág és éghajlatváltozás 2009.,
– dr Paál Tamásné Természet- és környezetvédelem olvasókönyv 12-16 éveseknek és ennek a munkafüzete.
– Dukay Igor: Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához, GÖNCÖL Alapítvány és szövetség,
– Útmutató Hazai állóvizeink növény és állatvilágához Szerk: Ereifej Laurice WWF,
– dr. Kárász Imre Ökológiai és környezetvédelmi alapismeretek, MOZAIK Kiadó
– Száraz Péter-Jakab György Ember és Környezete Tankönyv a közoktatás számára Bp.2002,
– Kerényi Attila: Általános környezetvédelem Mozaik Kiadó 2001,
– Magyar Könyvklub Természetkalauz A vizek világa,
– Élet és túlélés a természetben,
– Kropog Erzsébet: Környezettani vizsgálatok Mûszaki könyvkiadó Bp.2000,
– Különbözõ Kémia tankönyv,
– Értékörzõ Magyarország. Környezetvédelmi Lexikon.

9–10. évfolyam: Témája: Biodiverzitás. EU-s feladataink a környezetvédelem területén. Élet a folyókkal, a folyóvizek
ajándékai, veszélyei hazánkban.
Felhasznált szakirodalom:

– Középiskolás biológia tankönyvek, különösen Biológia 12 (Mozaik Kiadó)
– Középiskolás földrajz tankönyvek, különösen Földrajz 9, Földrajz 10 (Mozaik Kiadó)
– Földi környezetünk atlasza (Cartographia)
– Környezeti kémia–környezettan (Tudásház sorozat, Panem Kiadó)
– Környezetvédelem munkafüzet (Mozaik Kiadó)
– Eberhard Czaya: A Föld folyói (Gondolat)
– Internetes oldalak pl.: a BISEL-vízvizsgálatról, nemzeti parkjaink honlapjai, az Eu hivatalos portálja › szakpolitikai

területek › környezetvédelem, arviz.lap.hu

11–12. évfolyam: Témája: Biodiverzitás. EU-s feladataink a környezetvédelem területén. Élet a folyókkal, a folyóvizek
ajándékai, veszélyei hazánkban.
Felhasznált szakirodalom:

– Bognár Antal: Sír a Tisza, Masszi Kiadó 2000.
– Környezet és Természetvédelmi Lexikon, Akadémia Kiadó 2002.
– Bozsoki Anna-Mária: Környezetgazdálkodás 9–10.osztály, Mozaik Kiadó
– Rakonczay Zoltán: Természetvédelem, Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó 2001

A nevezés levélben: Curie Alapítvány 5000 Szolnok, Szél u. 4; e-mailen: curie@szolnet.hu, faxon: 56/420-243
Határideje: 2010. október 20.
Nevezési díj: 1400 Ft/fõ
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Fordulók
1. forduló: 2010. október 20-január 30-ig.
4 feladatsor kiküldése, megoldása, kijavítása, majd visszaküldése.
Minden jelentkezõnek a korcsoportnak megfelelõ egységes feladatsorokat kiküldi az alapítvány a jelentkezéskor meg-
adott címre. Kivételt képeznek azok, akik jelentkezéskor jelzik, hogy interneten szeretnék a levelezést lebonyolítani. Õk
a feladatokat a honlapunkról tölthetik le, s benevezéskor megkapják annak a területvezetõnek a címét, ahová küldhetik a
feladatokat. Az egységes javítás érdekében minden korcsoportnak megfelelõ feladatsort és megoldókulcsot, kiküldi az
alapítvány a területi központokban dolgozó, feladatjavítást vállaló területvezetõknek.

2. forduló: 2011. február 19.
Helyszínek a Curie Alapítvány honlapján olvashatók: www.szolnet.hu/curie
Az alapítvány által területi központokba kiküldött korcsoportonként azonos feladatokat megíratják a területi központok-
ban dolgozó területvezetõk az iskolájukban.
A verseny részeként a feladatlapokon leírtak alapján kísérletet is kell végezni a tanulóknak, melyek során a tapasztaltakat
magyarázni kell.

3. országos döntõ: 2011. április 15–16–17.
Helyszín: Mûszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Mûszeripari és Vegyipari Tagintézmény, Szolnok

a) Az országos döntõre jutó tanulónak benevezési dokumentációt kell készíteni s hozni, évfolyamonként az alábbiak
szerint:
3–4. évfolyam: Benevezésként be kell mutatni be a hozzájuk legközelebb esõ vizes terület (folyó, tó) életét õsszel, télen
és nyáron A2-es méretû kartonra feldolgozott képeken. Bármilyen technikával.
5–6., 7–8. évfolyam: Benevezésként „Életünk a folyókkal!” témakörben rajzolni, festeni kell fotómontázst A2-es méret-
ben a víz és az ember kapcsolatáról.
9–10., 11–12. évfolyam: Benevezésként be kell mutatni be a hozzájuk legközelebb esõ vizes terület (folyó, tó) életét
õsszel, télen és nyáron A2-es méretû kartonra feldolgozott képeken. Bármilyen technikával.

b) Az országos döntõn 50 pontos teszt feladatsort kell megoldani a tanulóknak a 2010/11-es tanévre megadott
témakörbõl.

c) Az országos döntõn szóbeli kiselõadást kell tartani a tanulóknak az alábbiak szerint:
3–4., 5–6.évfolyam: 5 perces kiselõadás keretében beszélni kell arról, hogy hogyan fogjuk vissza fogyasztásunkat a víz-
használat területén.
7–8. évfolyam: 5 perces kiselõadást kell tartani arról, hogy hogyan fogjuk vissza fogyasztásunkat az élet különbözõ terü-
letein ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében.
9–10., 11–12. évfolyam: 5 perces kiselõadást kell tartani: Kölcsönhatás az ember és a folyó között régen és ma
témakörben.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ 4 feladatsort minden versenyre nevezõ tanulónak kiküldjük. Aki beküldi a területvezetõnek s küld válaszboríté-
kot, kijavítva visszakapja a dolgozatát a területvezetõtõl. Aki az internetes levelezést választja, az kijavítva kapja vissza
a dolgozatát interneten a területvezetõtõl. A területi döntõn részt vehet az adott területi központban 10 legjobb ered-
ményt elért csapat, valamint azon iskolák legjobb csapatai, ahonnan senki nem jutott a legjobb 10 közé, ha minden fel-
adatsort beküldtek, s az elsõ helyezést elért csapat pontjának 85%-át elérték. Mindenképpen meghívjuk a területi döntõre
a legjobb szakközépiskolás csapatot, ha minden feladatalapot beküldtek. A levelezõ fordulókon elért pontszámok nem
számítanak be a területi döntõ eredményébe, kivételt képeznek a korcsoportonként és területi központonként elsõ
helyezést elért csapatok, akik egy jutalomponttal indulnak a területi döntõn.
Az országos döntõre jut korcsoportonként a versenybizottság által átnézett, esetleg fölüljavítás utáni legjobb 10 magyar-
országi csapat, valamint azokból a területi központokból a legjobb csapat, ahonnan senki nem jutott a legjobb 10 közé, ha
a legjobb eredményt elért csapat pontszámának a 85%-át elérték. Mellettük a döntõre meghívást kap a legjobb szakkö-
zépiskolás csapat (ha nem került a legjobb 10 közé), valamint meghívást kapnak a határon túli területi központok legjobb
csapatai.
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Az eredmények közzétételének módja:
A levelezõ fordulók eredményeit minden iskola szaktanára a területvezetõktõl írásban vagy e-mailen megkapja. A terü-
leti döntõn elért eredményeket minden iskola igazgatója írásban vagy e-mailen megkapja, valamint az összesített átnézés
utáni eredmények megtekinthetõk a Curie Alapítvány honlapján: www.szolnet.hu/curie. Az országos döntõn elért ered-
ményeket minden résztvevõ megkapja valamint az Interneten is megjelentetjük.

Díjazás:
A területi döntõn résztvevõ csapatok emléklapot kapnak és a szponzoroktól függõen esetlegesen ajándékot vagy/és meg-
vendégelést. A döntõn résztvevõ csapatok emléklapot kapnak. Korcsoportonként az elsõ 10 helyezett oklevelet kap.
Korcsoportonként a legjobb 6 csapat tárgyjutalomban is részesül. Külön díjat kapnak a legjobb kiselõadást tartó, a leg-
jobb tesztet író, s a legjobb határon túli csapatok. Külön díjazzuk azokat a tanulókat, akik az elmúlt 10 év mindegyikén
részt vettek az országos döntõn valamint a legjobb szakközépiskolából érkezõ csapatokat is külön díjban részesítjük. Az
elsõ helyezett csapatok vándorserleget, felkészítõ tanáraik tárgyjutalmat kapnak. A benevezésként készített dokumentá-
ció értékelése: az 1–3 helyezett csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek. Külön díjat kap a közönség által legjobbnak
tartott bemutatott dokumentáció (minden csapatnak biztosítunk szavazati lehetõséget).

A szervezõk elérhetõsége
Curie Alapítvány 5000 Szolnok, Szél u. 4.;
Versenyfelelõs: Dr. Török Istvánné 56-420-243, valamint curie@szolnet.hu e-mail címen.
Területvezetõ levelezési címét a benevezés után kapják meg a versenyzõk.

XII. Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

A verseny meghirdetõje a Földes Ferenc Gimnázium, Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Diósgyõri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet.

A verseny célja:
A versenyünk lehetõséget teremt a tehetséges diákok megmérettetésének, formálja és fejlessze a tanulók gondolkodás-
módját. Célunk a diákok készségeinek, képességeinek alakítása, a személyiségjegyek pozitív formálása. A tudomány, a
tudományos kutatás, mint társadalmi tevékenység bemutatása, a tudományok egymásra épülésének fontosságának
megértetése.
A környezettudatos, a természet kincseit védõ, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelõsség kialakítása mindannyiunk
feladata. Diákjaink ismerjék hazánk növény és állatvilágát, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ember része a
természetnek, annak rendszereivel megbonthatatlan egységet alkot. Tudjanak tanulóink rendszerben, kölcsönhatásban,
kapcsolatokban gondolkodni. Használják, alkalmazzák a megtanult megismerési, tanulási, értelmezési technikákat,
módszereket. A tízedik éve megrendezésre kerülõ verseny egyben tisztelgés tudóstanárunk Dr. Árokszállásy Zoltán
tanár úr emléke elõtt.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7–8. évfolyam (13–14 éves korcsoport)
II. kategória: 9–10. évfolyam (15–16 éves korcsoport)
III. kategória: 11–12. évfolyam (17–18 éves korcsoport)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj befizetését igazoló lap másolatának példányával.
A nevezési lap letölthetõ: http://www.ffg.sulinet.hu/Bio/default.htm

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A jelentkezés a megadott határidõ betartásával lehet. A nevezési díj átutalását igazolni kell a jelentkezéssel együtt! A ne-
vezés a befizetés igazolása nélkül érvénytelen.
Az I. forduló feladatlapjainak visszaküldési határidõ nem betartása kizáró ok (a postabélyegzõ dátuma).
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A verseny témakörei:
Minden kategóriának I. fordulóban:
Magyarország legismertebb gombái (Dr. Árokszállásy Zoltán emlékére)
Minden kategóriának II. fordulóban:
Magyarország legismertebb gombái, Magyarország nemzeti parkjai, a Föld – globális gondjaink.

I. kategória: 7–8. évfolyam (13–14 éves korcsoport)
I. forduló: Távoli tájak természetes élõvilága. Az élõlények rendszerezése.
II. forduló: Távoli tájak természetes élõvilága. Az élõlények rendszerezése. Az ember teste és életmûködései, az
egészséges ember.

II. kategória: 9–10. évfolyam (15–16 éves korcsoport)
I. forduló: Távoli tájak természetes élõvilága. Az élõlények rendszerezése. Az ember teste és életmûködései, az egészsé-
ges ember. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtûek. A növények rendszerezése és élettevékenysége.
II. forduló: Az ember teste és életmûködései, az egészséges ember. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtûek.
A növények rendszerezése és élettevékenysége. Az állatok rendszerezése és élettevékenysége.

III. kategória: 11–12. évfolyam (17–18 éves korcsoport)
I. forduló: Az ember teste és életmûködései, az egészséges ember. A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtûek. A
növények rendszerezése és élettevékenysége. Az állatok rendszerezése és élettevékenysége. Biokémia, sejtbiológia,
növényi és állati szövetek.
II. forduló: A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtûek. A növények rendszerezése és élettevékenysége. Az álla-
tok rendszerezése és élettevékenysége. Biokémia, sejtbiológia, növényi és állati szövetek. Az emberi szervezet.

Ajánlott irodalom:
Az Apáczai Kiadó, a Maxim Könyvkiadó, a Mûszaki Könyvkiadó, a Mozaik Kiadó és a Nemzeti Tankönyvkiadó jelen-
leg érvényes tankönyvei,
Müllner Erzsébet: Biológia gyakorlatok középiskolásoknak,
Dr. Perendi Mária: Biológiai vizsgálatok,
Dr. Simon- Dr. Seregélyes: Növényismeretek,
Dr. Varga Zoltán: Állatismeret,

Nevezési határidõ: 2010. november 8.
Regisztráció csak az iskolai honlapon és a mellékletben szereplõ nevezési lappal, melynek tartalmaznia kell a

– iskola nevét, címét, elérhetõségeit, (telefon- és fax-szám, elektronikus cím),
– részt vevõ tanulók nevét, osztályát, kategóriáját
– a felkészítõ tanárok neveit
– a nevezési díj befizetését igazoló lap másolatát az iskola hivatalos pecsétjével.

A nevezésrõl mindenkit visszaértesítünk 2010. november 15-ig.
Nevezési cím: Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny, Földes Ferenc Gimnázium, 3525 Miskolc,
Hõsök tere 7.
E- mail:szentesi@ffg.sulinet.hu vagy nyeki@ffg.sulinet.hu
A verseny honlapja: http://www.ffg.sulinet.hu/Bio/default.htm
Befizetés módja: postai utalványon vagy, átutalással a CIB Bank Zrt. 10700086-48365606-51100005 számú bankszám-
lájára.
Nevezési díj: 900 Ft/fõ

A verseny ütemezése:
1. forduló: írásbeli (iskolai) forduló: 2010. december 6.(hétfõ). 14.00-16.00-ig

A feladatlapokat 2010. december 1-ig megkapják az érintett iskolák.
A kijavított feladatlapok feladásának határideje: 2010. december 10.(postabélyegzõ dátuma)
Értesítés a döntõbe jutásról: 2011. január 10-ig.

2. (döntõ) forduló: írásbeli és szóbeli döntõ: 2011. február 18–19. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. forduló pontszámai alapján a döntõbe a kategóriák legjobb 30-30 helyezettje kerül.
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Az eredmények közzétételének módja:
Az 1. forduló eredményeirõl értesítést kapnak az iskolák, és az iskola e-mail címén is elküldjük, valamint saját honlapun-
kon a döntõsök névsorát közzé tesszük. A döntõ eredményeirõl a honlapunkon közvetlenül informálódhatnak a résztve-
võk, valamint a helyi és regionális újságokban, pedagógiai lapokban, médiákban is közöljük a végeredményt.

Díjazás:
A döntõn szereplõ valamennyi diák emléklapot, a legjobbak oklevelet, és minden döntõs könyvjutalomban részesül.
Az I. kategória 1 helyezettje a Miskolci Állatkertészeti Kultúráért Közhasznú Alapítvány által felajánlott Dodo-galamb
bronz szobrát kapja.
A II. és a III. kategória gyõztese serleget és kiemelt tárgyjutalmat kap. A felkészítõ tanárok oklevelet, könyvjutalmat és
módszertani CD-t vehetnek át.

A szervezõk elérhetõsége
Szentesi Csilla, Nyéki Attila; Földes Ferenc Gimnázium, 3525 Miskolc, Hõsök tere 7.
Tel: 46/ 508-459/16 mell. fax: 46/508-460; e-mail: szentesi@ffg.sulinet.hu; nyeki@ffg.sulinet.hu

„Ember-Föld-Világegyetem” VI. – Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a TIT Kossuth Klub Egyesület, szakmai és más támogatók: a Kecskeméti Planetárium, a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet valamint a TermészetBÚVÁR Kiadó, Alapítvány, Szerkesztõség, a Természet Világa, az
Élet és Tudomány és a National Geographic Magyarország c. folyóiratok.

A verseny célja a természettudományok iránti érdeklõdés felkeltése, szövegértési, megfigyelõ és problémamegoldó ké-
pességek fejlesztése, természeti jelenségek egységes szemléletmódjának kialakítása, természeti összefüggések feltárása
és megismerése, tehetséggondozás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyamos, illetve 9–10. évfolyamos csapatok (csapatonként 4-4 fõ)
internetes versenye központi élõ döntõvel.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: egységes

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyben részt vehetnek az általános iskolák 7–8. évfolyamos, illetve a kö-
zépiskolák 9–10. évfolyamos (azaz ezeknek az életkoroknak megfelelõ) tanulói – magyarországi és magyar ajkú külföldi
diákok 4 fõs csapatai. A csapatok vegyes (7+8. évfolyamosok) összeállításúak legyenek/lehetnek. Egy iskola több csa-
pattal is versenyezhet. A csapatok munkáját felkészítõ tanár (2 fõ ajánlott) és idõszakosan több más szakos tanár segítse!

A versenyen való részvétel kizáró okai: ugyanabból az iskolából versenyzõ csapatok esetén nagy részben azonos dol-
gozatok, megfigyelések beküldése.

A verseny témái: biológia, csillagászat, fizika, földrajz, kémia, környezetvédelem, ökológia és a témákhoz kapcsolódó
történelem / tudománytörténet.
A levelezõ (internetes) elõdöntõ 4 fordulójának témakörei:
1. „Az Õsrobbanástól a valódi sejtes szervezõdési szintig” (õsrobbanás, a kémiai elemek és az egyszerûbb elsõ moleku-
lák létrejötte, az üstökösök, a Föld kialakulása és felépítése, a kémiai és a prebiológiai evolúció, az elsõ földi élõlények).
2. “Lemeztektonika – biológiai fejlõdés – klíma – kozmikus hatások” (a Földet ért – kialakulása korabeli és jelenlegi –
kozmikus hatások, a geológiai korszakok).
3. „Civilizáció – kultúra. Tudományok szerepe, hatása” (csillagászati jelenségek megfigyelése és azok magyarázata; kö-
vetkeztetés neves tudósok életrajzi kivonatából a nevükre; érdekesebb történelmi események, amelyek meghatározták az
emberiség kezdeti útját–- a kõkortól napjainkig).
4. „Jövõkép” (Lehetõségek az élhetõ élet fenntartására: egészség, környezetvédelem, energiagazdálkodás, kozmikus le-
hetõségek – a Nap körül keringõ kisebb égitestek, a klímaváltozás, élõlények közötti kölcsönhatások, a Nap sugárzásá-
nak összetétele, a földi víz jelentõsége stb.).
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Irodalom:
a) internet (pl. www.mcse.hu, www.sulinet.hu, www.origo.hu/tudomány, www.mult-kor.hu, www.kfki.hu/chemonet
stb.
b) Ismeretterjesztõ könyvek, folyóiratok [a feladatlapokon és a verseny honlapján (www.csapatverseny.hu ) részletes
jegyzék található].
Példák:

– S. J.Gould: Az élet könyve (ford.: Káldos Zsolt) – 1998. Officina Nova Könyvek
– Marik Miklós: A csillagászat alapjai – 1989. Tankönyvkiadó, Bp.
– Földrajzi enciklopédia – világatlasszal és honlapcímekkel – Novum Kiadó
– Mondd meg hogyan? (Izgalmas kérdések – meglepõ válaszok). Érdekességek a történelem, a biológia, a földrajz, a

csillagászat és az általános mûveltség körébõl – Alexandra Kiadó, 2001–2002.
– Élet és Tudomány
– TermészetBÚVÁR
– Természet Világa
– bármely tudományos, iskolán belüli és kívüli ismerethordozó.

A felkészítõ tanárok módszertani segédanyagot tölthetnek le a verseny honlapjáról.

A nevezés módja, határideje
A nevezés a www.csapatverseny.hu -n található regisztrációs felületen történik.

Jelentkezési határidõ: A díjmentes nevezés (internetes regisztráció) határideje 2010. október 1.–december 20 között, a
pótjelentkezési (díjköteles 6000 Ft/csapat) regisztrációs határidõ: 2010. december 20.–2011. január 10-e között.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Internetes elõdöntõ 4 fordulóban.
Témakörök: ld. A „verseny témája” címû bekezdésben.
A verseny részletes kiírása és a felkészüléshez ajánlott szakirodalom megtalálható a www.csapatverseny.hu honlapon.
[Feladatlap „nyitási” idõpontok: 1.) 2010. november 15., 2.) 2010. december 15.,
a zárási („kitöltési”) határidõk:

1–2. feladatlap: 2011. január 20.
3.) 2011. február 20.
4.) 2011. március 20.

(A feladatlapokat közvetlenül az interneten oldják meg a diákok és a rendszer az egyes elõdöntõs fordulók zárási idõ-
pontja után azonnal kijelzi a csapatok elért rész- és összes pontszámát.)
A „tudományos dolgozat” kizárólag a verseny honlapjára való feltöltéssel küldhetõ be. Az elkészítés/feltöltés határideje:
2011. április 15. A választható témakörök listája a verseny kezdetekor megtekinthetõ a verseny honlapján.

Nemzetközi döntõ
7–8. évfolyamos 2011. május 14-én;
9–10. évfolyamos 2011. május 21-én
Helyszín: Budapest, Kossuth Klub
A legjobb kétszer 12 csapatát hívjuk meg a központi döntõbe.
A döntõ során a csapatok az írásbeli fordulóban (internetes) természet-tudományos tesztkérdéseket oldanak meg. A szó-
beli forduló elsõ részében játékvezetõi segédlettel villámkérdésekre válaszolnak. A szóbeli forduló második részben az
elõdöntõ során elkészített „tudományos dolgozatukat” védik meg a zsûri kérdéseire válaszolva, bizonyítva az önálló
„kutató” tevékenységüket és hitelesítve azt a tényt, hogy értik azt a témakört, amirõl az írásmûvük szól.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elõdöntõ négy fordulójának feladatlapjaira, esszéjére, gyakorlatára legmagasabb összpontszámot kapott a két „kor-
osztályból” (7–8. és 9–10. évfolyamosok) a legjobb 12-12 csapat kerül be a döntõbe. Az elõdöntõs pontok a döntõbe nem
vihetõk át.
A „tudományos dolgozatra” kapott pontszám a döntõ pontszámaiba számít bele.
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Az eredmények közzétételének módja:
Az elõdöntõ fordulók összesített eredményeit a verseny honlapján megtalálják az érintett csapatok (iskolák). A döntõbe
jutott csapatokat (iskolájukat) e-mailben külön is értesítjük. Ezt az adatsort és a behívott csapatok döntõbeli eredményeit
az interneten www.csapatverseny.hu, www.kossuth-klub.hu, www.plani.hu, www.eletestudomany.hu, www.termeszet-
vilaga.hu, www.termeszetbuvar.hu) is nyilvánosságra hozzuk.

Díjazás:
A korosztályonkénti döntõben 1-2-3. helyezett csapatok

– felkészítõ tanárainak: csapatonként max. 2 fõ: 5-7 napos külföldi tanulmányút (50.000 Ft/fõ értékben: ha ennél
több, tõlük költség-kiegészítést kérünk).

– iskoláinak: természettudományi folyóirat elõfizetés(ek), természettudományi folyóiratok különszámai, kiadvá-
nyai, könyvei.

– versenyzõinek: könyvutalványok (könyvek), természettudományi folyóiratok külön-száma(i).
(Feltételes: rész-költségtérítéses komplex szaktábori részvétel.)

Különdíjak (feltételes) adhatók egy-két döntõbe bejutott csapat „tudományos dolgozatáért”; különösen ötletes – elõdön-
tõs – tudományos megfigyeléséért, kísérletéért és annak megvalósításáért;
különdíjjal (feltételes) jutalmazható az iskola és/vagy a felkészítõ tanárok, ha egy iskolából több csapat jutott be a
döntõbe.

Oklevél: minden csapatnak (és tagjainak), a felkészítõ tanároknak.

A szervezõk elérhetõsége:
TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub – 1088 Budapest, Múzeum u. 7.)
Gellért András; Telefon: (+36-1) / (06-1) 338-3166, 338-4054
Fax: (+36-1) / (06-1) 318-0151; Email: gellert@kossuth-klub.hu; Honlap: www.csapatverseny.hu

Less Nándor országos földrajzverseny

A verseny meghirdetõje a miskolci Avasi Gimnázium

A verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szûkebb-tágabb környezetüket, a föld-
rajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. Olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl
többet szeretnének tudni az õket körülvevõ világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüg-
géseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat.

A verseny kategóriái:
I. kategória: 7–8. évfolyam
II. kategória: 9. évfolyam
III. kategória: 10–11–12. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei
Minden olyan tanuló indulhat, akit a megadott határidõig a versenykiírásnak megfelelõen írásban nevezett az iskolája,
továbbá a megadott határidõig befizették (átutalták) a rendezõ számára a nevezési díjat.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyt az Avasi Gimnázium szervezi. A versenyen a gimnázium tanulói, továbbá a szervezõk közeli hozzátartozói
nem indulhatnak.
A nevezési díj átutalását igazolni kell a jelentkezéssel együtt. A nevezés a befizetés igazolása nélkül érvénytelen!

A verseny témája, ismeretanyaga
I. kategória
Elsõ forduló: Afrika, Ausztrália és Óceánia, Amerika, Ázsia
Második forduló: az elsõ forduló témakörei és Európa
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II. kategória
Elsõ forduló: térképészet, csillagászat, kõzetburok, levegõburok, vízburok
Második forduló: az elsõ forduló témakörei és az éghajlati övezetesség

III. kategória
Elsõ forduló: népességföldrajz, településföldrajz, a gazdasági élet szerkezetének átalakulása, a világgazdaság jellemzõ
folyamatai, a mûködõtõke és a pénz világa, a gazdasági pólusok közül Észak-Amerika és az Európai Unió.
Második forduló: az elsõ forduló témakörei valamint Kelet- és Délkelet-Ázsia, India, Kína, Magyarország és a globális
környezeti problémák földrajzi vonatkozásai

Ajánlott irodalom
A forgalomban lévõ – Mûszaki Könyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik – közép- és általános iskolai tankönyvek.
Középiskolai Atlasz
www.un.org (statisztikai adatok a kapcsolódó témakörökhöz)

A nevezés módja, határideje
Kizárólag online módon, az Avasi Gimnázium honlapjáról 2011. január 28-ig!
A nevezési díj átutalásáról szóló igazolás másolatát postai úton a nevezési határidõig el kell küldeni.
Less Nándor Országos Földrajzverseny; Avasi Gimnázium, 3529 Miskolc, Pf. 20.
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ
A nevezési díjat az Avasi Gimnázium CIB Bank számlaszámára kell befizetni, a „Less Nándor Földrajzverseny” feltün-
tetésével. (CIB-számlaszám: 10700086-48365008-51100005).

Fordulók
1. forduló: 2011. február 28. (hétfõ) 14–17 óra
Az elsõ forduló feladatlapját minden tanuló saját iskolájában írja meg. A verseny után az internetrõl tölthetõ le a megol-
dókulcs, amely alapján a szaktanárok kijavítják a feladatlapokat. Az idõre visszaküldött értékelõlapot a verseny szerve-
zõi újra átnézik, szükség esetén (ha a szaktanárok visszajelzései jogosak) korrigálják a pontszámokat. Kategóriánként
15-20 fõt hívnak be a döntõbe az elsõ forduló pontszámai alapján.

2. forduló (döntõ): 2011. április 15–16.
A döntõ helye: Avasi Gimnázium, Miskolc
A szóbeli lehetséges feladatai:

– képelemzés (3 képbõl a versenyzõ kettõt választhat, és arról kell összefüggõen beszélnie; videofilm-elemzés),
– szóbeli tétel,
– kõzethatározás (a kõzet felismerése, jellemzése),
– ábraelemzés (egy adott ábra komplex elemzése, az összefüggések kifejtése),
– szemelvények elemzése (pl. újságcikk),
– egyéb laboratóriumi gyakorlat.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból
A döntõbe kategóriánként az a tizenöt (legfeljebb húsz) tanuló jut, akik a legtöbb pontot érték el az írásbeli fordulóban.

Az eredmények közzétételének módja
Az Avasi Gimnázium interneten (www.avasi.hu) tájékoztatja a versenyzõket és iskoláikat az eredményekrõl. A döntõbe
jutott tanulókat írásban az iskolájukon keresztül is értesítik.

Díjazás
A kategória gyõztesek és felkészítõ tanáraik Less Nándor Díjat kapnak (díszoklevél, és bronzplakett), valamint a ver-
senyzõk 10 000 Ft értékû tárgyjutalomban részesülnek.
A II. helyezettek 7000 Ft értékû, a III. helyezettek 5000 Ft értékû tárgyjutalomban részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége
Arday István, Dr. Gyulainé Szendi Éva, Nyíri Zoltán; Avasi Gimnázium, Tel.: 46/562-289; Fax.: 46/562-290,
e-mail: foldrajzverseny@avasi.hu
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Személyes üzenetek – rajzos jegyzetek önmagunkról, másokról és közvetlen környezetünkrõl
(rajzokból, írásokból, saját fényképekbõl, számítógép segítségével alakított képekbõl, szövegekbõl, idézetekbõl

összeállított naplókezdemény, ahol minden lehetséges kétdimenziós technika használata megengedett)

A verseny meghirdetõje a Budai Rajziskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola

A verseny célja:
Tehetségkutatás és tehetséggondozás. Az általános- és középiskolai vizuális kultúra és más mûveltségi területek kapcso-
latának hangsúlyozása, az ábrázolás és kifejezõképesség szerepének, jelentõségének kiemelése. A tehetséges diákok
szakmai támogatása, az iskolák és tanáraik tehetséggondozó munkájának, minõségfejlesztõ tevékenységének segítése.
A tanítás metodikai eszköztárának bõvítése a versenyeredmények megismertetésén keresztül.
A versenyfeladatok célja az alkotás, a megismerés, a vizuális kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerû ta-
pasztalatokat közvetíteni, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a legkülönbözõbb tanulói képességek fejlesztéséhez, a
harmonikus személyiség kialakulásához. Több mûveltségi részterület bevonásával az észlelés, ismeretszerzés és képes-
ségfejlesztés mellett – a környezet köznapi jelenségeinek egyéni feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok
gyakoroltatása. A tradicionális mûvészeti tevékenységek összekapcsolása a korszerû digitális eszközök használatával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7–8. évfolyam
II. kategória: 9–10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen rész vehet minden, a meghirdetett 2 korosztályi kategóriába tartozó általános, gimnáziumi, középiskolai és
szakiskolai tanuló, akit az iskolája a versenybe benevez és a versenyfeladatát határidõre beküldi.
Minden tanuló 1 pályamunkával szerepelhet.

Kizárható a versenybõl az a tanuló, aki
– a részvételi feltételeknek nem tett eleget,
– nem a kiírásnak megfelelõ formátumban küldte be a pályázati munkát
– névvel ellátott versenymunkát küldött be
– a nevezési lapon nem valós adatokat közölt
– nem jelenik meg pontosan a feladat végrehajtásához meghirdetett idõre

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A rajzos napló lehetõséget ad a tanulókat körülvevõ környezet, a benne élõk és önmaguk megfigyelésére, érdekesnek
vagy fontosnak ítélt eseményeinek, hangulatának feldolgozására. A tanulók által választott idézetekkel, saját megjegy-
zésekkel kiegészített napló illusztrációja lehet minden kétdimenziós technikával, rajzeszközzel vagy számítógéppel ké-
szült rajz vagy azok kollázsa. Felhasználhatók saját vázlatok, anyaggyûjtés vagy korábbi élmény, kiállítás vagy hír anya-
ga. A 2. forduló feladatai a megfigyelésre épülõ, modell utáni ábrázolás különbözõ technikával való elõadását célozzák,
amelyhez jó felkészülést ad a XX. századi képzõmûvészeti stílusok tanulmányozása és a képkészítés különbözõ techni-
káinak kipróbálása.

A nevezés módja, határideje:
A nevezés és a versenymunkák beküldésének határideje: 2011. március 1.
Beküldési cím: BUDAI RAJZISKOLA – 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
A NEVEZÉSBEN szereplõ adatok (lezárt borítékban)

az iskola neve
a pályázók jeligéje – neve – osztálya
a résztvevõ tanulók felkészítõ tanárának neve
A BORÍTÉKON a továbbjutók értesíthetõsége érdekében föl kell tüntetni:
az iskola nevét, pontos elérhetõségét, címmel, a kontaktszemély nevével, telefonszámmal, e-mail címmel.

Nevezési díj: nincs
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Fordulók
1. forduló:
RAJZOS NAPLÓ – hétköznapi megfigyelések önmagunkról, másokról és közvetlen környezetünkrõl (rajzokból, írások-
ból, saját fényképekbõl, számítógép segítségével alakított képekbõl, szövegekbõl, idézetekbõl összeállított naplókezde-
mény, ahol minden lehetséges kétdimenziós technika használata megengedett) Képsorok, amelyek többet mondanak egy
szokványos fotónál, többet mutatnak, mint egyszerû külsõ hasonlóság. A beküldött munkák a készítõjük megfigyeléseit
mutatják vagy a velük történt eseményeket fûzik fel. A képsorok valamilyen módon árulkodnak készítõik
érdeklõdésérõl, kedvenc idõtöltésérõl vagy a környezet érdekes jelenségeirõl.
Beadandó: a vázlatfüzet – minimum 5 elkészült eredeti oldallal – a jelige feltüntetésével
A beküldendõ versenymunka mérete: A/5 vagy B/5-ös vázlatfüzet vagy egyénileg összefûzött, azonos méretû
vázlattömb.
Beküldési határidõ: 2011. március 1. (postára adás idõpontja)
(A verseny után a beküldött versenymunkák visszaküldéséhez megcímzett, felbélyegzett válaszboríték szükséges)

A 2. forduló programjának tervezett idõpontja: 2011. április 20. (szerda)
I. korcsoport: Saját személyes tárgyaim világa – a kompozíció, a hangsúlyteremtés, a dekoratív ábrázolásmódok elõ-
térbe kerülése – a megfigyelésre és a képzeletre egyaránt támaszkodva
II. korcsoport: Ki lehet õ? Modell utáni portré – a megfigyelõképesség, ábrázolási módszerek, színek, formák hangu-
latteremtõ erejének felismerése és megjelenítése
A látvány visszaadása a karakter megfogalmazásával, a szubjektív megjelenítésével
Szabadon választott színes vagy fekete-fehér technikával (A3-as) rajzlapon.

Az utazási költségeket a jelentkezõknek maguknak kell fedezniük. A pályázat 2. fordulója egynapos, de a résztvevõk ké-
résére a rendezõ iskola – költségtérítéssel – kollégiumi szállásról gondoskodik. A pályázat minden résztvevõje számára a
rendezõ iskola térítésmentesen ebédet biztosít.
A zsûrizés ideje alatt egy aktuális, a korosztályt érdeklõ kiállítás megtekintésére is lehetõség nyílik a jelenlévõ verseny-
zõk és kísérõ tanáraik számára.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A beküldött versenymunkákat neves szakértõkbõl álló zsûri értékeli.
1. forduló: a feladat értelmezése, a vizuális napló tartalmi elemeinek összeállítása, üzenete. A tanuló környezetérõl alko-
tott észrevételei és véleménye milyen módon fogalmazódik képpé, hogyan tudja kifejezni, szöveggel együtt megjeleníte-
ni. A versenyzõ munkájának rajzi elõadásmódja, a választott technika alkalmazásának színvonala. Az összkép minõsé-
ge. Az értékelési eljárás a legjobb munkák kiválasztását célozza, majd a továbbjutók (korcsoportonként maximum 25-25
fõ) munkáinak részletes értékelésére kerül sor.
2. forduló: a kompozíció, az eszközhasználat következetessége, a megfigyelésre épülõ ábrázolás egyedisége, pontossága
mellett a képalkotás ereje. Az értékelés a legfõbb szempontok felsorolásával, pontozásával a korcsoportonként a legjobb
6-6 helyezett kiemelése, különdíjak odaítélése.

Az eredmények közzétételének módja:
Az 1. forduló továbbjutó tanulói írásban kapnak értesítést és tájékoztatást a következõ forduló pontos részleteirõl, prog-
ramjáról. A továbbjutók és a nyertesek listája illetve munkái a Budai Rajziskola honlapjára is felkerülnek.

Díjazás:
Minden továbbjutó tanuló oklevelet és ajándékot kap a 2. forduló díjkiosztásakor.
A szakmai zsûri a versenyzõ diákok szakmai felkészültsége és kifejezõkészsége alapján kategóriánként három, helyezést
ad ki (10–20 000 Ft értékû tárgyjutalom/fõ), a további kiemelkedõ teljesítményt nyújtó versenyzõket, valamint a leg-
eredményesebben szereplõ tanulók, illetve iskolák felkészítõ tanárait különdíjban részesíti.

A szervezõk elérhetõsége (név, levelezési cím, email cím, honlap):
Budai Rajziskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.
A verseny felelõs vezetõje: Lázár Zsuzsa ig., koordinátora: Szombathelyi Réka
Érdeklõdni: a (1) 355 03 41-es telefonon/fax számon, illetve a szombathelyi.reka@budairajziskola.hu e-mail címen le-
het. www.budairajziskola.hu
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„Tiszán innen –Dunán túl” országos népdaléneklési minõsítõ verseny

A verseny meghirdetõje a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

A verseny célja elsõsorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a
népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló elõadásmód fejlesztése, a kreativitás
növelése. A verseny nem követel nagy mértékben lexikális tudást, sokkal inkább épít az évek során kialakított
népdaléneklési módok bemutatására.

A versenyt az általánosan képzõ iskolák számára rendezzük, olyan gyerekeket és fiatalokat várunk, akik az általános
és középiskolában, tanórai keretekben sajátítják el a népdaléneklés hagyományait. Természetesen nem zárhatók ki a kü-
lön órákon, magántanárnál gyakorló tanulók sem, azonban a versenyt nem a mûvészeti iskolák számára rendezzük,
így támogatjuk az iskolai népdal, és népzeneoktatást.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A versenyt három mûfaji, és két életkori kategóriában szervezzük:
Életkori kategóriák:

I. életkori kategória: 7–8. évfolyam
II. életkori kategória: 9–10. évfolyam

Mûfaji kategóriák:
I. mûfaji kategória: szóló
II. mûfaji kategória: kisegyüttes, (maximum 4 fõ)
III. mûfaji kategória: énekegyüttes (5-10 fõ)

A kisegyüttesek és énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a alacsonyabb életkorhoz is tar-
tozhat. Szólóban az alacsonyabb életkori kategóriába tartozók is indulhatnak, azonban produkciójukat együtt értékelik a
többi nevezõvel.

A mûsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy:
– azonos tájegységrõl válogatott dalokat
– saját tájegységük dalait
– egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek a tanulók.

A versenyzõk hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.
Javasoljuk, hogy a versenyzõk legalább 10 népdallal készüljenek az országos döntõre,
amelyek közül kell kiválasztaniuk a népdalcsokorban szereplõ dalokat.
Az elõadás maximum 3-5 percig tarthat.
A népdalcsokrot magyar népdalokból kell összeállítani, melyet magyar nyelven kérünk elõadni.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen valamennyi általános és középiskolai tanuló részt vehet, aki nem mûvészeti tagozatos iskolába jár, és meg-
felel a korosztályi csoportok elvárásainak.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Mûvészeti (fõképp népzene- tagozatos) iskolák által nevezett tanulók nem vehetnek részt a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– „Tiszán innen Dunán túl” –népdalgyûjtemény
– Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV.

A nevezés módja, határideje
A megyei/kerületi fordulóba a megyei pedagógiai intézetek versenyszervezõihez, az általuk meghatározott határidõre
lehet jelentkezni.
Az országos verseny II./fõvárosi fordulójára a kerületi továbbjutók névsorát 7–8. évfolyam részére a Fazekas Mihály Fõ-
városi Gyakorló Gimnáziumba (1088 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Zanatiné Szántai Ildikó koordinátor részére, zana-
ti@fazekas.hu ) a 9–10. évfolyam részére a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe
(1088 Budapest, Vas utca 8–10. Bondzsér Zita koordinátor részére, bondzser.zita@fppti.hu ) kell eljutatni.
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Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: a tanuló iskolája ( az iskola által meghatározott idõpontban)

2. forduló: területi/kerületi (területek/kerületek által meghatározott idõpontban)

3. forduló: megyei/ kerületi (megye/kerület által meghatározott idõben)

4 Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 30., szombat 10-17 óra között.
Helyszíne: Néprajzi Múzeum (Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 12.)
Az országos döntõbe jutottak jelentkezési lapját a megyei/kerületi felelõsök a szólista és a csoportok nevének, létszámá-
nak, életkorának, iskolájának, felkészítõ tanárának pontos feltüntetésével küldik meg a következõ címre: Mérei Ferenc
Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 1088 Budapest Vas utca 8-10. Bondzsér Zita koordinátor
részére.
Nevezési határidõ az országos döntõre: 2011. március 2. (postabélyegzõ dátuma)

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az országos döntõbe szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában, mindkét korcsoportban a megyei/ kerületi
fordulókra felkért zsûri által kiemelt legkimagaslóbb elõadást bemutató 2-2 produkció, míg Budapestrõl, az arányosság
figyelembe vételével, 5-5 produkció jut tovább.

Az eredmények közzétételének módja:
1. forduló eredményét a tanuló iskolája teszi közzé, értesíti a továbbjutókat.
2. forduló (kerületi/területi) eredményeit a megyei/fõvárosi versenyszervezõk/felelõsök teszik közzé, értesíti a
továbbjutókat.
3. forduló (megyei/fõvárosi) eredményeit a megyei/fõvárosi versenyszervezõk/felelõsök teszik közzé, értesíti a
továbbjutókat.
4. Országos döntõ: eredményhirdetése a helyszínen – Néprajzi Múzeum –, (az eredmény a késõbbiekben megtalálható a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet honlapján: www.fppti.hu)

Díjazás:
Az országos döntõn résztvevõk mindegyike minõsítõ oklevelet (kiemelt arany-arany-ezüst–bronz) illetve emléklapot,
tárgyjutalmat kap, a helyezettek kategóriánként oklevelet, könyvutalványt, könyvet, CD, CD-ROM –ot kapnak.

A szervezõk elérhetõsége:
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 1088 Budapest, Vas utca 8-10.
Bondzsér Zita pedagógiai szakértõ – versenykoordinátor e-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék
Varga Ferenc pedagógiai szakértõ-mûvészetek, email: varga.ferenc@fppti.hu
Tel: 3382156/107mellék;

Katolikus iskolák tanulmányi versenye katolikus hittan tantárgyból

A verseny meghirdetõje a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)

A verseny célja a tehetséges tanulók elismerése, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
7–8. évfolyam,
9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
katolikus általános iskolák, középiskolák és kollégiumok 7–8. évfolyamos tanulói
katolikus középiskolák és kollégiumok 9–10. évfolyamos tanulói
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A Jelentkezési lap pontos kitöltése, (letölthetõ a www.kpszti.hu oldalról) a dolgozat (papír alapon és digitális formában
CD) megküldése 2011. március 1-ig a KPSZTI részére. A dolgozatok készítésének Formai követelményeinek betartása.
(letölthetõ a www.kpszti.hu oldalról)

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyre katolikus iskolák tanulói jelentkezhetnek.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
7–8. évfolyam
1. Isten gyönyörû teremtett világa
Egy saját magad által készített mûalkotás (pl. rajz, fotó) és annak értelmezõ elemzése által mutasd be, milyen szépnek te-
remtette Isten a világot!
Ügyelj arra, hogy dolgozatod legalább 5-6 oldalas legyen, és mellékeld az alkotásod is!

2. Ima – Beszélgetés Istennel
Ismertesd meg velünk legkedvesebb egyéni vagy közösségi, saját szavaiddal vagy mások által megfogalmazott imádat.
Dolgozatodban indokold meg, miért ez az ima segíti Isten-kapcsolatodat. Mutass be egy élethelyzetet, amikor különösen
is megtapasztaltad az ima erejét!
Ügyelj arra, hogy dolgozatod legalább 5-6 oldalas legyen, és mellékeld az imát is!

9–10. évfolyam
1. „Hídépítés” a keresztény hit és modern világunk között
Dolgozatodban mutasd be, melyek azok a keresztény értékek, amelyek a mai világunkban is eligazítást adnak
döntéseinkben!
Írd le az élet egyik konkrét területét (pl. házasság, család, hivatás, iskola, munkavállalás), és mutasd be, hogyan lehet ezt
a területet a keresztény értékrend segítségével alakítani.
Ügyelj arra, hogy dolgozatod legalább 8-9 oldalas legyen!

2. „Kacsintós” – Tippek csoportvezetõk számára
Dolgozatodban gyûjts össze és ismertess néhány játékot, amelyeket közösségetekben kipróbáltatok és rendszeresen
játszotok.
Elemezd e játékok közösségteremtõ és személyiségfejlesztõ hatását!
Ügyelj arra, hogy dolgozatod legalább 8-9 oldalas legyen!

Ajánlott irodalom:
Biblia
II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
A keresztény mûvészet lexikona, Corvina, Budapest 1986
A katolikusok hite, Szent István Társulat, Budapest
Christian Schütz, A keresztények szellemiség lexikona, Szent István Társulat, Budapest
Szabó Attila, A természet és az ember a Biblia és a költészet tükrében, Ensa Kft. Gyõr,
Híd az égbe, A világ legszebb imái, Szent István Társulat, Budapest 2003
Tiszták, hõsök, szentek, A magyar nemzet legszebb imái, Szent István Társulat, Budapest 2005
A fény felé, Nõk imakönyve, Szent István Társulat, Budapest 2004

A nevezés módja, határideje
A www.kpszti.hu honlapon megjelenõ Jelentkezési lapot a dolgozattal, CD-vel együtt a KPSZTI címére kell eljuttatni:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; Postacím: 1406 Budapest, Pf. 68.
A borítékra ráírandó: Katolikus Iskolák Tanulmányi versenye katolikus hittan tantárgyból
Határidõ: 2011. március 1.
Nevezési díj: nincs
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Fordulók
1. forduló: A pályamû elkészítése és megküldése a megadott szempontok alapján.

Az eredmények közzétételének módja:
www.kpszti.hu honlapon

Díjazás:
Az elsõ három helyezett könyvutalványban részesül:
I. helyezett: 40 000 Ft
II. helyezett: 30 000 Ft
III. helyezett: 20 000 Ft
További jutalmak:
Különdíj: 10 000 Ft értékû könyv (kb.)
Dicséret: 6000 Ft-os értékû könyv (kb.)

A szervezõk elérhetõsége
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI)
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.; Postacím: 1406 Budapest, Pf. 68.
Telefon: (+36-1) 479-3000 Fax: (+36-1) 479-3001 Honlap: www.kpszti.hu
E-mail cím: msarossy@kpszti.hu; honlap: www.kpszti.hu

Tudományos diákkörök XI. országos konferenciája

A verseny meghirdetõje a Kutató Diákokért Alapítvány

A verseny célja lehetõség biztosítása középiskolás diákok (4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban járó diákoknak egy-
aránt) számára saját kutatásuk és eredményeik bemutatására.

A verseny kategóriái: A jelentkezõk kutatási témái alapján készül el a szekcióbeosztás.

Jelentkezni saját kutatási anyaggal lehet, a kiírásban szereplõ helyszínek közül oda, ahova a diák lakhelye szerint
tartozik.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Kizárásra kerül, aki nem saját kutatási anyaggal indul, illetve több regionális
konferenciára is beadja a jelentkezését.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A versenyen saját kutatási anyaggal indulhatnak a diákok, melynek összeállításában mentorhálózatunk tagjai nyújtanak
segítséget.

A nevezés módja, határideje
A www.kutdiak.hu oldalon a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a regionális konferenciákra, jelentkezési ha-
táridõ: 2010. október 10.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Regionális konferenciák
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Régió Iskola Idõpont
Dél-Alföld Szeged, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 2010. november 19–20.
Dél-Dunántúl Tab, Rudnay Gyula Középiskola 2010. december 3–4.
Erdély Csíkszereda, Kós Károly építõipari Szakközépiskola 2010. november 27–29.
Észak-Magyarország Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 2010. november 26–27.
Felvidék Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola 2010. november 25–26.
Közép-Dunántúl Balatonalmádi, Magyar–Angol Kéttannyelvû Gimnázium

és Kollégium 2010. november 19–20.
Közép-Magyarország Vác, Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium 2010. december 10–11.
Vajdaság Zenta, Zentai Gimnázium 2010. november 20.

2. forduló: 2011. március 25–26.
Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A regionális (elsõ) fordulóból az in-
dulók 25%-a juthat tovább az országos fordulóra a zsûrik döntése alapján. A továbbjutásról a diákok a regionális konfe-
renciák ünnepélyes eredményhirdetésein értesülnek. A legkiemelkedõbb elõadások szerzõit a zsûri könyvjutalomban és
oklevélben részesíti.

Az eredmények közzétételének módja: Az eredmények a www.kutdiak.hu oldalra és a szervezõ iskolák honlapjára is
felkerülnek.
Az országos fordulóban kiosztható díjak:

– Nagydíj (a konferencia legjobb elõadásai, szekciónként maximum 1)
– Elsõ díj (a szekció legjobb elõadása, szekciónként maximum 1)
– Különdíj

A zsûrik díjakat maximum az elõadások 25%-ának a szerzõinek adhatnak. A legjobb elõadások szerzõi könyvjutalmat és
oklevelet, felvételi plusz pontokat, és ösztöndíjat kapnak valamint részvételi lehetõséget az OTDK-n és a Nobel-díját-
adóra való válogatón.

A szervezõk elérhetõsége:
Kutató Diákokért Alapítvány, 1149 Budapest, Várna utca 12–14.
kutdiak@kutdiak.hu; www.kutdiak.hu

9–10. évfolyam versenyei

Arany János irodalmi verseny

A verseny meghirdetõje a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium

A verseny célja az olvasottság, az irodalomismeret szélesítése és elmélyítése, az élményszerû befogadás és mûértés fej-
lesztése, az ezekrõl való írásbeli és szóbeli megnyilatkozások színvonalának emelése, mindezek kapcsán a tantárgyi ké-
pességek és a tájékozottság növelése, értékelése. Célunk továbbá a magyar irodalom tantárgyban kiemelkedõ teljesít-
ményre képes tanulók számára versenylehetõség teremtése, a tehetségek gondozása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A 9–10. évfolyamos tanulók egy kategóriában versenyeznek.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Részt vehet valamennyi középfokú iskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali 9–10. évfolyamos tanulója.
Az iskolaszintek között nincs kategória.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Nem a kiírásnak megfelelõ évfolyam.
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Olvasmánylista

Arany János: Toldi
Mikszáth Kálmán: A Sipsirica
Sütõ András: Advent a Hargitán
Lázár Ervin: Hét szeretõm
Victor Hugo: A párizsi Notre Dame
Tóth Krisztina: Vonalkód
Lugosi Viktória: Ajvé

Az elõzõ évek feladatlapjai és megoldókulcsai a www.eotvos-tata.sulinet.hu internetcímen az Versenyeink/Arany János
Irodalmi Verseny menüpontról letölthetõk.

A nevezés módja, határideje
A nevezést elektronikusan kérjük minden jelentkezõ iskolából név szerint 2010. október 1-jéig a www.eotvos-tata.suli-
net.hu oldalon.
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ

Fordulók
1. forduló: 2010. november 15. (hétfõ) 14–18 óra között

– a tanulók saját iskolájában
– 240 perces zárthelyi dolgozat írása (segédeszköz használata nélkül) mindegyik olvasmányról 4-5 központi feladat-

tal, valamint egy összehasonlító fogalmazás készítésével.

2. Döntõ: 2011. április 8-10. (péntek-vasárnap)
– Tata
– A döntõ 50 diák részvételével zajlik. A versenyzõk elõször egy központi zárthelyi dolgozatot (fogalmazást) készí-

tenek az olvasmánylistán szereplõ egyik alkotásról vagy mûvek összevetésébõl 180 perc alatt, majd 3 szóbeli for-
dulóban vesznek részt, ahol a listán szereplõ mûvekrõl elhangzó azonos villámkérdésekre válaszolnak nyilvános-
ság elõtt.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóból az elsõ 50 tanuló juthat tovább a döntõbe. A döntést a beküldött (120 pont feletti) dolgozatok újra-
javítása, pontozása után a versenybizottság hozza meg. A kialakult gyakorlat szerint kb. 135-150 pont közé esik a
döntõbe jutás ponthatára.

Az eredmények közzétételének módja:
– ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetésen
– a verseny végén minden iskola megkapja írásban a teljes eredménylistát
– a gimnázium honlapján megjelentetjük az eredményt.

Díjazás:
A döntõ legjobb 20 résztvevõje könyvjutalmat, ajándéktárgyakat és arany, ezüst vagy bronz fokozatú minõsítést nyerhet
el, sorrendet köztük nem állapítunk meg.
A döntõ többi versenyzõje oklevelet kap, és dicséretben részesül.
A döntõbe jutott legeredményesebb 20 versenyzõ felkészítõ tanárai könyvet kapnak.

A szervezõk elérhetõsége:
Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5. Tel.: 34/587-568;
Honlap: www.eotvos-tata.sulinet.hu
A versenybizottság vezetõje Csúzyné Harasztosi Julianna igazgatóhelyettes, telefon: 06-30-402-9076,
e-mail: csuzyne.hj@eotvos-tata.sulinet.hu .
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DIA-MOND III. Országos, kompetenciára épülõ értékközvetítõ mûveltségi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképzõ Iskola humán és informatikai munkaközössége.

A verseny célja: Kompetenciafejlesztés informatikai eszközök használata és a magyar kortárs kultúra népszerûsítése
által.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évf. (3 fõs csapatok) a nyelvi elõkészítõ évfolyamon tanulók is
jelentkezhetnek.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
szakiskola
szakközépiskola (Nevezhetnek határon túli csapatok is.)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: tanulói jogviszony a nevezõ iskolában, 14-17 éves életkor; (SNI tanulók jelentke-
zését is várjuk). Egy-egy intézménybõl több csapat is nevezhet.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenykiírásnak nem megfelelõ életkor, iskolatípus vagy vegyes csapat
(mindkét iskolatípus tanulói); etikátlan versenyzés, hiányosan kitöltött jelentkezési lap.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: Lázár Ervin két kötetének néhány rész-
lete (A Hétfejû Tündér, Bab Berci kalandjai), továbbá Szakonyi Károly: Irányítószám 2000 c. kötetébõl két színdarab
néhány részlete
A mûvek elérhetõsége: www.dia.pim.hu; www.irodalmiakadémia.hu

A nevezés módja, határideje
elektronikusan: a honlapon (www.veressf-hbosz.sulinet.hu) elérhetõ nevezési lap pontos kitöltésével, e-mail cím: ve-
ress.diamond@freemail.hu
határidõ: 2010. október 19.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. október 20.- a megoldás határideje: 2010. november. 30.
(Lázár Ervin: A Hétfejû Tündér / a kijelölt néhány részlet / interneten 2 feladat
Szakonyi Károly: Életem, Zsóka /a színmû néhány részlete / interneten 2 feladat)
A továbbjutó 10-10 csapat kihirdetésének határideje: 2010. december 14.

Elõzetes feladatok a döntõre 2010. december 15.- a megoldás határideje: 2011. március 05.
(Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai / a kijelölt néhány részlet
Szakonyi Károly: Adáshiba / a színmû néhány részlete)

Döntõ: 2011. március 5. 10-15 óra (szombat)
Helyszín: Veress Ferenc Szakképzõ Iskola, Hajdúböszörmény (A döntõ helyszínére való eljutás önköltséges.)

A továbbjutás feltétele, módja:
A továbbjutó csapatok kiválasztása egységes pontszámítás alapján történik.
Az 1. fordulóból kategóriánként 10-10 csapat jut tovább.
A kiesett csapatok versenyen kívül tovább dolgozhatnak.

Az eredmények közzétételének módja: Veress Ferenc Szakképzõ Iskola honlapján (www.veressf-hbosz.sulinet.hu)

Díjazás: mindkét kategóriában az 1–6. helyezett csapat és felkészítõje tárgyjutalomban részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Kovácsné Komáromi Éva, Nagyné Fórizs Lenke, Varga Antalné
Telefon, fax: 52/228-615; e-mail: veress.diamond@freemail.hu
levélcím: 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/A
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Eötvös József országos középiskolai szónokverseny

A verseny meghirdetõje az Eötvös Loránd Tudományegyetem

A verseny felelõs szervezõje: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központ

A verseny célja az anyanyelvi kompetencia, a társadalmi együttléthez és az egyéni érvényesüléshez szükséges szóbeli
nyelvi-kommunikációs-retorikai képességek fejlesztése. A verseny alkalmat ad a diákoknak arra, hogy gyakorolják a be-
szédhelyzetnek megfelelõ, kulturált nyelvi viselkedést, az önálló ítéletalkotást, saját véleményüknek érvelõ kifejtését, a
megfelelõ önismereten alapuló magabiztos fellépést. Ezáltal nõ a fogékonyságuk mások érvelõ szövegeinek a
megértésére is.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A 9–10. évfolyamos diákok egy kategóriában versenyeznek.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A szakiskolai, a szakközépiskolai és a gimnáziumi diákok egy kategóriában versenyeznek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Az iskolák benevezésüket, részvételi szándékukat 2010. december 3-ig elküldik a központi szervezõknek, azaz az ELTE
BTK Szakmódszertani Központnak a honlapról letölthetõ adatlapot kitöltve postai úton vagy ímélben. Az Eötvös-szó-
nokverseny elsõ fordulóján minden magyarországi (szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi) 9–10. évfolyamos di-
ák részt vehet. A regionális fordulókon iskolánként 1-1 diák vehet részt. Az országos fordulóba legalább 25 diák
továbbjut.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A regionális és az országos forduló zsûrijében nem vehetnek részt olyan tanárok, akik felkészítettek az adott fordulóra
diáko(ka)t, illetve akiknek iskolájából részt vesznek diákok az adott fordulóban. A versenybõl kizáró ok továbbá, ha a
válogatóversenyt nem az érvényes versenyfelhívásnak és versenyszabályzatnak megfelelõen szervezik. A versenyen
nem vehet részt az a diák, aki az elõzõ évi versenyen I. helyezést ért el.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Minden forduló feladattípusa: rövid érvelõ szöveg, idézet alapján max. 5 perces beszéd elõadása szabadon 30 perces fel-
készülési idõ után.
Ajánlott irodalom:

– a tankönyvek retorikai fejezetei és gyakorlatai,
– a Régi új retorika címû könyvsorozat kötetei (Trezor Kiadó),
– a Szakmódszertani Központ honlapján megjelenõ retorikai gyakorlatok,
– a Magyartanítás és az Anyanyelv-pedagógia címû folyóiratban (www.anyanyelv-pedagogia.hu) megjelenõ retori-

kai írások és gyakorlatok.

A nevezés módja, határideje
Az elsõ fordulóba a nevezést írásban kérjük minden középiskolától a következõ címre elküldeni az ELTE BTK Szak-
módszertani Központjának honlapján elérhetõ adatlapon: http://www.btk.elte.hu/szk.eotvos.aspx
Ímélcím: eotvos-verseny@btk.elte.hu
Postacím: ELTE BTK Szakmódszertani Központ, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
A nevezési határidõ: az elsõ fordulóba 2010. december 3.
Nevezési díj: nincs egyik fordulóban sem

Fordulók
1. forduló: iskolai forduló

Idõpont: 2011. február 24. 15 óra
Helyszín: a középiskolák
Feladat: rövid érvelõ szöveg, idézet alapján max. 5 perces érvelõ beszéd szabad elõadása (kulcsszavas vázlat se-
gítségével) 30 perces felkészülés után
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2. forduló: regionális fordulók (délnyugat-, északnyugat-, közép-, északkelet- és délkelet-magyarországi fordulók)
Idõpont: 2011. március 26. 10 óra
Helyszín: Budapest és a régiók megadott helyszínei
Feladat: rövid érvelõ szöveg, idézet alapján 5 perces érvelõ beszéd szabad elõadása 30 perces felkészülés után

3. forduló: országos döntõ
Idõpont: 2011. április 30. 10 óra
Helyszín: Budapest, az ELTE BTK Múzeum körúti épülete
Feladat: rövid érvelõ szöveg, idézet alapján 5 perces érvelõ beszéd szabad elõadása 30 perces felkészülés után

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ fordulóból a diákok az elért pontszám és az abszolút sorrend alapján jutnak tovább a második, azaz a regionális
fordulóba. A regionális fordulóban iskolánként legfeljebb 1-1 diák vehet részt iskolatípustól függetlenül. Az országos
fordulóba legalább 25 diák jut tovább.

Az eredmények közzétételének módja:
Minden fordulóban a verseny napján történik az eredményhirdetés. Az egyes fordulók eredményét az ELTE BTK Szak-
módszertani Központjának a honlapján tesszük közzé.

Díjazás:
A regionális fordulókban minden versenyzõ és minden felkészítõ tanár kap emléklapot, valamint jutalmat. Az 1–10. he-
lyezett diákok oklevelet és a helyezési sorrendnek megfelelõen külön ajándékot kapnak. Az országos döntõben minden
versenyzõ és minden felkészítõ tanár emléklapot és könyvjutalmat kap, valamint a helyezettek külön jutalmat kapnak.
Közönségdíjat is adunk a hagyománynak megfelelõen.

A szervezõk elérhetõsége
ELTE BTK Szakmódszertani Központ, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Fax: 06-1-411–6700/5067; Telefon: 06-1-411–6700/5065
Ímél: eotvos-verseny@btk.elte.hu, honlap: http://btk.elte.hu/szk.aspx

Implom József középiskolai helyesírási verseny, Kárpát- medencei döntõ

A verseny meghirdetõje a Gyula Város Önkormányzata és az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzõ
Iskola, Kollégium

A verseny célja az anyanyelv mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a
széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. A versenyen a feladatok összeállítását, az értékelést a magyar
nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeibõl álló zsûri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok
szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt 6-8 országos hírû elõadó a legújabb, s a gyakorlatban is jól használható
elméleti-módszertani bemutatót tart.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A versenyen minden magyar anyanyelvû középiskolás diák indulhat. A versenyt az alábbi kategóriákban szervezzük:
gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, határon túli iskolák.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolai tanulói jogviszony, nevezés.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A benevezett diák nem 9. vagy 10. évfolyamos tanuló, illetve olyan, 11. évfo-
lyamra járó tanuló, aki a 9. évfolyamon nem nyelvi elõkészítõ osztályba járt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– A magyar helyesírás szabályai (11. kiadás)
– Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2001.
– Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004.
– Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2006.
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A nevezés módja, határideje
– Az iskolai fordulóra helyi szokás szerint.
– A megyei fordulóra a megyei versenyt szervezõ intézményhez.
– A döntõre az Erkel Ferenc Gimnázium honlapján keresztül: www.erkel.hu/implom
– 5700 Gyula, Bodoky u. 10., E-mail: titkarsag@erkel.hu

Nevezési díj: nincs
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 1000 Ft/fõ (szállás, ellátás) Csak a felnõtt vendégek fizetnek az ellátásért
és a szállásért, a diákoknak a rendezvény teljesen térítésmentes!

Fordulók
1. forduló: helyi-iskolai (háziverseny), 2010. november 19-ig.
2. forduló: megyei, ill. területi (a határainkon túl), 2011. január 19.
Pótnap rossz idõjárási viszonyok esetére: 2011. január 26.
3. forduló: Kárpát-medencei döntõ, 2011. február 25–26.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A döntõk kategóriagyõztes versenyzõi jutnak tovább.

Az eredmények közzétételének módja:
Napilap, Internet (iskolai honlap), minden iskolának külön postázva.

Díjazás:
Implom-díj (plakett), könyvjutalom, CD, ajándéktárgyak a díjazott tanulóknak és felkészítõ tanáraiknak.

A szervezõk elérhetõsége
Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzõ Iskola, Kollégium; 5700 Gyula, Bodoky u. 10.
Telefon: 06/66/463-118; e-mail: titkarsag@erkel.hu; Internet: www.erkel.hu.

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny
Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás

A verseny meghirdetõje a Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/

A verseny célja a szakiskolák 9–10. évfolyamain tanulók számára Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás tantárgyból a
megmérettetés lehetõségének biztosítása, minél több intézmény, tanuló mozgósítása annak érdekében, hogy összemér-
jék tudásukat, felkészültségüket a tantárgyi követelmények alapján. A versenyzõk és a pedagógusok számára
sikerélményhez juttatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskola (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizettek)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Nevezési lap küldése

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem megfelelõ iskolaszint és korcsoport

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Kerettanterv a szakiskolák számára – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – 9–10. évfolyam alapján
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Külön témakijelölést ad a versenybizottság, amelyrõl a kiíró értesíti az intézményeket, illetve október 31-ét követõen
közzé teszi honlapján (www.suliszerviz.com).

A nevezés módja, határideje
A nevezéseket az intézmények a kiíróhoz levélben (Suliszerviz Pedagógiai Intézet 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.), fa-
xon (52/534-490) és elektronikus levélben (oszktv@suliszerviz.com) egyaránt eljuttathatják.
Nevezési határidõ: 2010. november 19.
Nevezési díj: nincs

Fordulók

idõpont helyszín feladat

1. forduló: 2010. december 13. A nevezõ iskola írásbeli 60 perc
2. forduló: 2011. február 18. Dabas, Gyõr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza,

Szeged, Székesfehérvár
írásbeli 90 perc

3. forduló: 2011. április 15–16. Nyíregyháza írásbeli: 90 perc
és szóbeli: 10-15 perc

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

a továbbjutás feltétele a továbbjutottak értesítésének módja

2. fordulóba A forduló dolgozatait az intézmények pedagógusai
javítják, majd a versenykiírásban meghatározott tel-
jesítményt (55%-ot) elérteket továbbítják a verseny
szervezõjének.
A regionális fordulóra tantárgyanként és régiónként
20-20 versenyzõt hívunk be. Azon versenyzõk, akik
több tárgyból is jogosulttá válnak az indulásra, ma-
guk dönthetik el, hogy melyiket választják a továb-
biakban. Amennyiben ilyen döntésrõl értesítést nem
kapunk, akkor azt ajánljuk fel, amelyikbõl a helye-
zési száma kisebb.
A regionális fordulóba jutás az elért teljesítmény
alapján készült rangsorban elfoglalt helyezés alap-
ján történik. Holtverseny esetén azon intézmények
tanulói élveztek elõnyt, amelyekbõl kevesebb tanuló
jutott be az adott tantárgy, illetve az összes tantárgy
esetében a regionális fordulóba.

A kiíró 2011. január 28-áig – honlapján, il-
letve elektronikus levélben – értesíti a II.
fordulóba jutott versenyzõk intézményeit a
továbbjutottak nevérõl, illetve a következõ
forduló helyszínérõl és pontos idõpontjá-
ról.

3. fordulóba Az országos döntõre a II. (regionális) forduló elsõ
helyezettjei (7 fõ), továbbá – a II. fordulóban elért
eredményük alapján – még legfeljebb 13 tanuló ke-
rül behívásra, így tantárgyanként 20-20 fõ.
Esetleges holtverseny esetén azokat a régiókat ré-
szesítjük elõnyben, ahonnan az adott tantárgyból, il-
letve összességében kevesebb volt a továbbjutó.

A regionális fordulót követõ három héten
belül véglegesítjük a regionális forduló
eredményét, döntünk az 1–6. helyezettek-
rõl, akiket elismerõ oklevéllel jutalma-
zunk.
A kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyan-
kénti eredményeket, valamint a továbbju-
tók névsorát.

Az eredmények közzétételének módja:
A kiíró által mûködtetett honlapon (www.suliszerviz.com) az OSZKTV menüponton keresztül érhetõ el a versenyrõl a
tájékoztatás.
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Díjazás:
A regionális forduló 1–6. helyezettjeit elismerõ oklevéllel jutalmazzuk, a helyezettek intézményei emléklapot kapnak,
melyet postai úton juttatunk el számukra.
A versenybizottság szervezõmunkájával összegyûjtött, valamint az országos döntõnek helyszínt biztosító intézmény és
fenntartója felajánlásából következõen minden évben az országos döntõ valamennyi résztvevõje és felkészítõ tanára (in-
tézménye) oklevelet (emléklapot) és tárgyjutalmat is kap.

A szervezõk elérhetõsége
Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/
4024 Debrecen, Kossuth u. 42.; Tel.: 52/534-490, 52/534-491, 20/9222-550; Fax: 52/534-490
e-mail: oszktv@suliszerviz.com
Versenybizottság: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Szalay Sándor

Civil kezdeményezések programja projektverseny az állampolgári aktivitásért

A verseny meghirdetõje a Civitas Egyesület

A verseny célja:
A Civitas Egyesület hitvallása szerint a magyarországi demokrácia és hazánk Európai Uniós tagsága szempontjából dön-
tõen fontos a tudatos és aktív polgárság megerõsödése. Ezt a nemes célt kívánja szolgálni egy az állampolgárok közvet-
len közelében található (helyi jellegû) probléma feltérképezését és annak civil kezdeményezésen alapuló megoldását
felvállaló országos vetélkedõ megszervezésével.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A vetélkedõ négyfõs csapatok között zajlik. Egy iskola akár több csapattal is nevezhet. A nevezési lapot megtalálhatják a
Civitas Egyesület honlapján. A versenyen 9–10. évfolyamos diákok vehetnek részt.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A verseny iskolaszintek szerint is egykategóriás. Benne együtt vesznek részt a gimnáziumok, szakközépiskolák és
szakiskolák tanulói

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A vetélkedõ négyfõs csapatok között zajlik. Egy iskola akár több csapattal is nevezhet. A részvétel feltétele a nevezési
lap megadott határidõig történõ beérkezése. A nevezési lapot megtalálhatják a Civitas Egyesület honlapján.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A program abból az alapgondolatból indul ki, hogy a mindennapi élet során az emberek gyakran szembesülnek olyan
problémákkal, amelyek a tágabb és szûkebb lakóhelyükön okoznak gondokat. Ilyen helyzetben az emberek gyakran vár-
ják a kormánytól vagy a helyi önkormányzatoktól, hogy hozzanak intézkedéseket, és azokat próbálják érvényesíteni is.
Ez a program abban segít az ifjú állampolgároknak, hogy megtanulják megfelelõen artikulálni a véleményüket; valamint
abban, hogy megértsék, a civil kezdeményezések hogyan tudják befolyásolni a közvetlen környezetük állapotát.

Az önszervezõdõ közösségeknek csoportmunkában a következõ feladatokat kell elvégezniük:

1. A tanulmányozandó probléma kiválasztása:
A munka elsõ lépése, hogy a résztvevõk kiválasztanak egy, a közvetlen környezetükben felmerülõ problémát, melyet
fontosnak, tanulmányozandónak és megoldandónak tartanak.

2. Információgyûjtés:
Miután a résztvevõk elhatározták, hogy mely problémát fogják tanulmányozni, szükségessé válik, hogy többféle forrás-
ból információkat gyûjtsenek a témával kapcsolatban és értékeljék is azokat. Többek között meg kell vizsgálniuk azokat
az intézkedéseket, melyeket az illetékes szerv jelenleg alkalmaz, ill. azokat is, amelyeket mások (pl. civil szervezetek)
javasolnak a probléma kapcsán.
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3. A saját megoldás kidolgozása:
A résztvevõknek ki kell dolgozniuk egy olyan megoldási javaslatot, amely szerintük az adott helyzetben hatékonyan ol-
daná meg a településen felmerülõ problémát.

4. Akcióterv kidolgozása:
Végül akciótervet kell készíteni, melyben bemutatják, hogy milyen stratégiát követve próbálnák befolyásolni az illeté-
kes szerveket, hogy elfogadja a javaslatokat.

A résztvevõk a probléma feldolgozása során összegyûjtött és megírt anyagokat egy power point-os elõadás formájában
teszik közkinccsé, mely felvázolja a résztvevõk tervét a kiválasztott közérdekû problémával kapcsolatban. Ez tartalmaz-
hat nyilatkozatokat (értékeléseket, riportokat, kommentárokat), táblázatokat, grafikonokat, fényképeket, és más
illusztrációkat

A nevezés módja, határideje
Az ország valamennyi középfokú oktatási intézményébe elküldött versenyfelhívás, valamint a Civitas Egyesület honlap-
ján történõ meghirdetést követõen a jelentkezési lap kitöltésével postai úton, vagy honlapjon keresztül elektronikus for-
mában lehet jelentkezni. (Levélcím: 1061 Budapest, Király u. 16., Honlap címe: www.civitas.hu; E-mail:
tibor@civitas.hu)
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2011. március 1. hete
2. forduló: 2011. május 4. hete

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Továbbjutás a zsûri értékelése, majd döntése alapján.

Az eredmények közzétételének módja: www.civitas.hu honlapon.

Díjazás:
A verseny fõdíja: értékes tárgynyeremény
A döntõ valamennyi résztvevõje könyvjutalmat kap.
Az országos döntõbe jutó csapatok felkészítõ tanárai is díjazásban részesülnek!

A szervezõk elérhetõsége:
Civitas Egyesület, Budapest 1061, Király utca 16.
Tel/fax: 411-0570, illetve 06-20-9718-453; honlap: www.civitas.hu; e-mail: tibor@civitas.hu

Cultura Nostra történelmi vetélkedõ

A verseny meghirdetõje a Pannonhalmi Bencés Fõapátság, a Rákóczi Szövetség

A verseny célja:
A vetélkedõ küldetése a magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerõsítése és a magyar történelem egy-egy fontos
fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A két szervezõ intézmény egyetértése alapján a vetélkedõ a Kárpát-medence
egész területérõl szólítja meg a középiskolákat. A Cultura Nostra történelmi vetélkedõ döntõje nem csupán a csapatok
versenyérõl szól. A döntõ kötetlen légkörét a diákok felkészültsége és a feladatok sokszínûsége garantálja, színvonalát
az egyetemi tanárokból álló zsûri biztosítja. A döntõbe került csapatokat és tanáraikat egy immár hagyományossá vált
nyári jutalomúton is vendégül látjuk. Ez egyben mûvelõdési és szórakozási lehetõség is a résztvevõknek. A pannonhalmi
tartózkodást (fõkönyvtár és levéltár megtekintése, gyõri városnézés, orgonahangverseny) Tihanyban és Herenden
eltöltött napok egészítik ki.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–12. évfolyam
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhetnek a Kárpát-medence középiskoláiban tanuló magyar diákok, 3 fõs csapatokban.

Az idei vetélkedõ témája: Magyarország története az Árpád-házi királyok idején (997-1301)

A felkészüléshez ajánlott irodalom:
A versenykiírással egyidõben fog megjelenni az ajánlott szakirodalom (pontos oldalszámokkal) listája honlapunkon, a
culturanostra.bences.hu oldalon. A versenykiírás megjelenése: 2010. szeptember 1.

A nevezés módja, határideje: jelentkezni honlapunkon lehet (web-felület) 2010. november 22-ig
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. december 9. 14 óra.
A verseny honlapjáról kell letölteniük a teszt-jellegû feladatsort, amit kitöltés után, legkésõbb aznap 16 óráig kell feltöl-
teniük, ugyancsak a verseny honlapjára.

2. forduló: 2011. február 8. 14 óra.
Az egységes feladatlapot az elsõ fordulóból továbbjutott csapatok a Kárpát-medence különbözõ városaiban írják.

3. forduló: 2011. április 15–17. Szóbeli döntõ, kiegészítõ programokkal a Pannonhalmi Fõapátságban.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. fordulóból a teszt-feladatlap 50%-os helyes megoldásával lehet a 2. fordulóba jutni.
A szóbeli döntõbe a 2. fordulóban legjobban teljesítõ 10 csapatot hívjuk be.

Az eredmények közzétételének módja:
Mindhárom forduló eredményét a honlapunkon tesszük közzé: culturanostra.bences.hu

Díjazás:
A döntõ résztvevõi (diákok és felkészítõ tanáraik) könyvjutalmat kapnak, valamint nyári utazást nyernek (Pannonhalma,
Bábolna, Herend, Tihany). Az elsõ három helyezett további értékes könyvjutalomban részesül.

A szervezõk elérhetõsége
Bajnóczi Gábor; H-9090 Pannonhalma, Vár 1.
Telefon: 96/570-144; email: culturanostra@osb.hu; honlap: culturanostra.bences.hu

Európa – komplex állampolgári ismeretek verseny

A verseny meghirdetõje a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

A verseny célja
A vetélkedõ témája, a társadalmak mûködése, a különbözõ korok demokratikus intézményei, a klasszikus polgári de-
mokráciák mûködése, az egyén szerepe és lehetõsége közvetlen környezetre és országa sorsának alakítására.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A versenyen részt vehet minden szakközépiskolában, vagy szakiskolában, gimnáziumban tanuló diák (kivéve az érettsé-
gizetteket). Háromtagú, azonos iskolatípusban tanuló diákokból álló csapatok jelentkezhetnek. Egy iskolából azonos ka-
tegóriában legfeljebb két csapat juthat tovább az elõdöntõbe döntõbe.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskolai kategória: a szakiskolai 9–10 osztályában tanuló diákok, velük együtt csapattag lehet az a diák is, aki ezen
iskolák szakmai képzésében vesz részt, de még szakmunkás bizonyítvánnyal nem rendelkezik.
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Szakközépiskolai tanuló: aki az iskola 9–12.-es nappali tagozatos tanulója, vagy 13-os képzésben vesz részt, amennyi-
ben még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ osztályban kezdett)
Érettségi utáni technikusképzésben tanuló fiatalok a verseny nem indulhatnak.
Gimnáziumi tanuló: aki az iskola 9–12.-es nappali tagozatos tanulója, vagy 13-os képzésben vesz részt, amennyiben
még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ osztályban kezdett)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen való részvételi szándékot kérjük, legkésõbb 2010. november 30-ig elektronikus úton kell jelentkezési lap
a www.szake.suli.hu oldalon letölthetõ. Jelentkezni a megadott adatlap kitöltésével lehet. Kitöltött adatlapokat in-
fo@szake.suli.hu vagy a szucsik@freemail.hu címre kell eljuttatni. A versenyben 3 fõs csapatok vehetnek részt, feltétel,
hogy a diákok azonos iskolatípusban tanuljanak. A versenyzõk 14-20 év közötti fiatalok lehetnek, akik még nem
szereztek
Nevezési díj: nincs

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Egy csapaton belül különbözõ iskolatípusban tanuló diákok vannak, a csapat valamely tagja rendelkezik érettségi vagy
(szakiskolai kategóriában) szakmunkás-bizonyítvánnyal.
Az országos verseny alkalmával nem megengedett módszereket használ. (pl. saját jegyzetet, vagy nyomtatott szöveget,
könyvet)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A 2010/2011-es tanévben kiemelt szerepet kap az Osztrák Köztársaság, különös tekintettel arra, hogy 55 évvel ez-
elõtt hirdette ki semlegességét. Ehhez a megadott forrásokat, szakirodalmakat meg kell találnia a versenyzõknek. A
gyûjtött információkat összegezni kell, és a megfelelõ módon rendszerezni.

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Bp., 2002.
Garai Katalin: Az Európai Unió (a középiskolák 11–12. osztályosai számára). Bp., 1999.
Fischer Ferenc: A megosztott világ történelmi-politikai atlasza. JPTE PSZMPP
Ausztria útikönyvek
A témához kapcsolód weblapok

Fordulók
1. forduló: 2010. december – 2011. január
2. forduló: 2011. január–február
3. forduló: 2011. március

Az internetes fordulókban- az önálló szövegértés és a meglévõ ismeretek rendszerezése kerül elõtérbe, valamint a szá-
mítástechnika használata és az írásos szövegalkotás, valamint a csoportmunkában végzett feladatmegoldás.
Az országos döntõ – A szóbeli feladatok és a döntõ elõzetes feladatánál a kommunikációs és helyzetgyakorlat, a kritikai
gondolkodás fontos tényezõ a magas szintû tárgyi tudás mellett.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az internetes forduló kitöltéséhez a csapatok jelentkezés után belépési kódot kapnak. Ennek birtokában lesznek képesek
az internetes feladatok megoldására.
Az egyes fordulók eredményeit a weblapon teszzük közzé. Az internetes fordulók összesített pontszáma alapján a leg-
jobb kategóriánkénti 12 csapat kap meghívást az országos versenyre.

Az eredmények közzétételének módja: SZAKE Híradó, SZAKE weblap

Díjazás:
Minden az döntõbe jutott csapat és felkészítõ kap oklevelet. Az országos verseny minden tagja és felkészítõ tanára érté-
kes könyvjutalmat kap. A kategóriák 1-2-3 helyezettjei tárgyjutalmai is kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület. 1063. Budapest, Rippl- Rónai út 26
Tel: 06-30-2574624 munkanapokon 14-20 óra között
Email: szucsik@freemail.hu, info@szake.suli.hu
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Magyarország az én hazám – komplex honismereti vetélkedõ

A verseny meghirdetõje a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

A verseny célja:
A jelentkezett csapatok ismerjék Magyarország védett természeti, kulturális és gazdaságtörténeti értékeit. A magyar uta-
zókat, tudósokat, mûvészeket. A magyarság és Magyarország jelentõségét. Továbbá ismerjék a magyar állam és a ma-
gyar nép történetét, néprajzát, kulturális és mûvészeti, földrajzi értékeit, gazdasági adottságait és idegenforgalmi neveze-
tességeit Ehhez a megadott forrásokat, szakirodalmakat fel kell dolgozni a versenyzõknek. A gyûjtött információkat
összegezni kell, és a megfelelõ módon rendszerezni.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A versenyen részt vehet minden szakközépiskolában vagy szakiskolában, gimnáziumban tanuló diák (kivéve az érett-
ségizetteket). Háromtagú, azonos iskolatípusban tanuló diákokból álló csapatok jelentkezhetnek. Egy iskolából
azonos kategóriában legfeljebb két csapat juthat tovább a döntõbe.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskolai kategória: a szakiskolai 9–10 évfolyamon tanuló diákok, velük együtt csapattag lehet az a diák is, aki ezen
iskolák szakmai képzésében vesz részt, de még szakmunkás bizonyítvánnyal nem rendelkezik.
Szakközépiskolai tanuló: aki az iskola 9–12. évfolyamos nappali tagozatos tanulója, vagy 13 évfolyamos képzésben
vesz részt, amennyiben még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ
osztályban kezdett) Érettségi utáni technikusképzésben tanuló fiatalok a verseny nem indulhatnak.
Gimnáziumi tanuló: aki az iskola 9–12. évfolyamos nappali tagozatos tanulója, vagy 13 évfolyamos képzésben vesz
részt, amennyiben még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ
osztályban kezdett)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen való részvételi szándékot kérjük, legkésõbb 2010. november 30-ig elektronikus úton kell jelentkezési lap
a www.szake.suli.hu oldalon letölthetõ. Jelentkezni a megadott adatlap kitöltésével lehet. Kitöltött adatlapokat in-
fo@szake.suli.hu vagy a szucsik@freemail.hu címre kell eljuttatni.
Nevezési díj: nincs

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Egy csapaton belül különbözõ iskolatípusban tanuló diákok vannak, a csapat valamely tagja rendelkezik érettségi vagy
(szakiskolai kategóriában) szakmunkás-bizonyítvánnyal.
Az országos verseny alkalmával nem megengedett módszereket használ. (pl. saját jegyzetet, vagy nyomtatott szöveget,
könyvet)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Budapest és a Dunakanyar– földrajzi természeti értékei (pl. barlangok, természetvédelmi területek, gyógyvizek, védett
növények és állatok), gazdasági jelentõsége (pl. ásványi kincsek és ezek hasznosítása, kiemelkedõ ipari létesítmények, a
tájegységre jellemzõ jellegzetes mezõgazdasági kultúrák, a tájegység történelme, helytörténete, kiemelkedõ mûvészeti
értékei, alkotók, alkotások, mûemlékei, mûemlékvédelem, idegenforgalom, kulturális létesítmények, látványosságok, a
tájegység néprajzi értékei, kiállítások, bemutató helyek.
Magyarország Útikönyv – tájegységre vonatkozó fejezetek.
Panoráma sorozat tájegységre vonatkozó és a sorozatban megtalálható a témához kacsolódó városismereti kötetek
Javasoljuk a következõ letölthetõ hangos könyvet http://mek.oszk.hu/06400/06447/index.phtml, valamint az elõdöntõ-
ben meghatározott weboldalak és folyóiratok használatát, illetve a Turista Magazin idevonatkozó cikkeit.

Fordulók
1. forduló: 2010. december–2011. január
2. forduló:2011. január–február
3. forduló: 2011. március
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az internetes forduló kitöltéséhez a csapatok jelentkezés után belépési kódot kapnak. Ennek birtokában lesznek képesek
az internetes feladatok megoldására.
Az egyes fordulók eredményeit a weblapon teszzük közzé. Az internetes fordulók összesített pontszáma alapján a leg-
jobb kategóriánkénti 12 csapat kap meghívást az országos versenyre.

Az eredmények közzétételének módja: SZAKE Híradó, SZAKE weblap

Díjazás:
Minden az döntõbe jutott csapat és felkészítõ kap oklevelet. Az országos verseny minden tagja és felkészítõ tanára érté-
kes könyvjutalmat kap. A kategóriák 1-2-3 helyezettjei tárgyjutalmai is kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület. 1063. Budapest, Rippl- Rónai út 26.
Tel: 06-30-2574624 munkanapokon 14–20 óra között; email: szucsik@freemail.hu, info@szake.suli.hu

Örökségünk ’48 történelem és állampolgári vetélkedõ

A verseny meghirdetõje a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

A vetélkedõ célja a reformkor és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eszméinek, valamint a kiegyezésig tartó
történelmi korszak szereplõinek, eseményeinek és összefüggéseinek felismerése, emlékének ápolása. A történelem kro-
nologikus eseményeink kívül a versenyzõ csapatoknak legyen ismerete a hazai polgári társadalomról, a
szabadságküzdelmekrõl, emberi – és társadalmi jogok biztosításáról.
Az internetes fordulókban – az önálló szövegértés és a meglévõ ismeretek rendszerezése kerül elõtérbe,

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A versenyen részt vehet minden szakközépiskolában, vagy szakiskolában, gimnáziumban tanuló diák (kivéve az érettsé-
gizetteket). Háromtagú, azonos iskolatípusban tanuló diákokból álló csapatok jelentkezhetnek. Egy iskolából azonos ka-
tegóriában legfeljebb két csapat juthat tovább az elõdöntõbe döntõbe.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskolai kategória: a szakiskolai 9–10 osztályában tanuló diákok, velük együtt csapattag lehet az a diák is, aki ezen
iskolák szakmai képzésében vesz részt, de még szakmunkás bizonyítvánnyal nem rendelkezik.
Szakközépiskolai tanuló: aki az iskola 9–12-es nappali tagozatos tanulója, vagy 13-os képzésben vesz részt, amennyi-
ben még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ osztályban kezdett)
Érettségi utáni technikusképzésben tanuló fiatalok a verseny nem indulhatnak.
Gimnáziumi tanuló: aki az iskola 9–12-es nappali tagozatos tanulója, vagy 13-os képzésben vesz részt, amennyiben
még a verseny idõpontjában nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal. (pl. nyelvi elõkészítõ osztályban kezdett)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen való részvételi szándékot kérjük, legkésõbb 2010. november 30-ig elektronikus úton kell jelentkezési lap
a www.szake.suli.hu oldalon letölthetõ. Jelentkezni a megadott adatlap kitöltésével lehet. Kitöltött adatlapokat in-
fo@szake.suli.hu vagy a szucsik@freemail.hu címre kell eljuttatni.
Nevezési díj: nincs

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Egy csapaton belül különbözõ iskolatípusban tanuló diákok vannak, a csapat valamely tagja rendelkezik érettségi vagy
(szakiskolai kategóriában) szakmunkás-bizonyítvánnyal.
Az országos verseny alkalmával nem megengedett módszereket használ. (pl. saját jegyzetet vagy nyomtatott szöveget,
könyvet)
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Király Béla: Deák Ferenc. Bp., 1993.
Bánhegyi Ferenc: Kossuth Lajos azt üzente... Apáczai, Celldömölk, 2002.
Hermann Róbert: 1848-1849 A szabadságharc hadtörténete. Korona, Bp., 2001.
A magyarok krónikája, szerk.: Glatz Ferenc, Officina Nova, Bp. 1996. 371-495. o.
Závodszky-Hermann: Nemzet születik, Helikon, Bp. 1997., 1848-1849
Magyar kódex: 4. kötet: Reformkor és kiegyezés: Magyarország mûvelõdéstörténete: 1790-1867 (fõszerk. Szentpéteri
József), Kossuth, Bp. 2000.
Valamint a középiskolás tankönyvek idevonatkozó fejezetei és
Magyar honvéd 2010. szeptember 2011. február közötti számainak ide vonatkozó cikkei.

Fordulók (idõpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. forduló: 2010. december–2011. január
2. forduló:2011. január–február
3. forduló: 2011. március

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az internetes forduló kitöltéséhez a csapatok jelentkezés után belépési kódot kapnak. Ennek birtokában lesznek képesek
az internetes feladatok megoldására.
Az egyes fordulók eredményeit a weblapon teszzük közzé. Az internetes fordulók összesített pontszáma alapján a leg-
jobb kategóriánkénti 12 csapat kap meghívást az országos versenyre.

Az eredmények közzétételének módja: SZAKE Híradó, SZAKE weblap

Díjazás:
Minden az döntõbe jutott csapat és felkészítõ kap oklevelet. Az országos verseny minden tagja és felkészítõ tanára érté-
kes könyvjutalmat kap. A kategóriák 1-2-3 helyezettjei tárgyjutalmai is kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület. 1063. Budapest, Rippl- Rónai út 26
Tel: 06-30-2574624 munkanapokon 14-20 óra között
Szucsik Ágnes, email: szucsik@freemail.hu, info@szake.suli.hu

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetõséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyü-
lésre, a képességek újszerû fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segít-
ségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és idõben való tájékozódás képességeinek, a
kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny külö-
nösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe
veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. kategória 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi elõkészítõ évfolyamok tanulói ideértve azokat is, akik ebben a tanévben a
9. évfolyam tananyagát tanulják
II. kategória 10. évfolyamos tanulók ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam
tananyagát tanulják

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklõdõ
valamennyi 9–10.évfolyamos tanuló. A nyelvi elõkészítõ osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben
az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.
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A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos
vagy a megyei szervezõ ettõl eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
I. kategória
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtõl XI. századig
Kiemelt korszakok a döntõn: Róma története a dominatus idején, Pannonia, A magyarok honfoglalása, letelepedése és az
államalapítás

1. forduló: Kr.e. II. évezredtõl Kr. e.44-ig
1. Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2. Kertész István: Ókori hõsök, ókori csaták. 2. kiad. Bp. Tankönyvkiadó. 1985. p.11–30. (a Miltiádészról szóló rész)
2. forduló: Kr.e. VIII. századtól a IV. századig
1. Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2.T. Cornell- J. Matthews: A római világ atlasza. Bp. Helikon Kiadó. 1999. p. 88-92. (Róma a köztársaság idején, Ró-
ma a korai császárság idején); p. 94-98. (Az államvallás ünnepei, A keleti kultuszok)
3. forduló: Kr.e. V. századtól XI. századig
1. Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2.T. Cornell–J. Matthews: A római világ atlasza. Bp. Helikon Kiadó. 1999. p.98-114. (A császárok Augustustól Justi-
nianusig, Traianus serege); p. 140-147. (A Duna-vidék); p. 182-201. (A mindennapi élet, Malmok és a mûszaki isme-
retek, Szórakoztató látványosságok); p. 188-219. (Nagy Konstantin és a 4.század, A Nyugatrómai Birodalom bukása)
3. Királyok könyve. Szerk.: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenõ. Bp. Officina Nova Kiadó. 1997. p. 9-21. (Bertényi Iván: Az
Árpád-házi vezérek, fejedelmek, I. Szent István, A keresztény királyság, A királykoronázás)

II. kategória
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntõn: Magyarország története a XV. századtól – 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt
szakirodalomból áll.

1. forduló: Kr.e. 800-tól – 1222-ig
1. Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerk.: Rácz Árpád. Bp. Rubicon-Aquila. 1999.
p. 1-5. (Kristó Gyula: Szent István); p. 19-21. (Sz. Jónás Ilona: Szent Erzsébet); p. 21-23. (Bellus Ibolya: Szent Mar-
git)

2. forduló: Kr.e. V. sz-tól – 1526-ig
1.Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerk.: Rácz Árpád. Bp. Rubicon-Aquila. 1999. p. 51-55. (Kubinyi And-
rás: Mátyás király); p. 56-59. (Mezey Barna: Werbõczy István)
3.Draskóczy István: A tizenötödik század története. Budapest. Pannonica Kiadó. 2000. p. 9- 90. (Az ország és népei,
A falvak világa, A városok világa)
3. forduló: Írásbeli: Magyarország története 1000-tõl – 1686-ig
Szóbeli: Magyarország története 1446 -1686 között
1.Az érvényben lévõ történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
2. Draskóczy István: A tizenötödik század története. Budapest. Pannonica Kiadó. 2000. p. 116-134. (A templomok és
kolostorok világa)
3. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Szerk.: Rácz Árpád. Bp. Rubicon-Aquila. 1999. p. 63-66. (Oborni Teréz:
Fráter György); p. 92-96. (Bitskey István: Pázmány Péter)
4. Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. Budapest. Pannonica Kiadó. 2000. p.119-213. (A magyar gazdaság
útjai Európába, Mohács utáni társadalmunk útkeresései, Honkeresõk, Hitkeresõk)
5. Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Budapest. Pannonica Kiadó. 2002.

A nevezés módja, határideje
A versenyre a területileg illetékes megyei szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Mérei Ferenc Fõvárosi Peda-
gógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél kell nevezni írásban az induló létszám, a felkészítõ tanár, a nevezõ iskola
postai és elektronikus címe megjelölésével 2010. október 15-ig. A megyei versenyfelelõs a létszámot 2010. október
30-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.
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Nevezési díj: nincs. Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 7000 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
1. forduló: 2010. december 14. 14–16 óra
A forduló anyagát az NymE RPSzKK honlapjáról lehet letölteni. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfele-
lõen sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt
követõen letölthetõ a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérõ
tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2011. január 6-ig. A szakmai szolgálta-
tó intézetek a megyei fordulón részvevõk létszámát 2011. január 14-ig megküldik az NymE RPSzK-hoz.

2. forduló: 2011. február 8. 14–16 óra
A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, bázisiskolák, Budapesten a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasz-
tási Tanácsadó Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dol-
gozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE
RPSzK-hoz 2011. február 22-ig.

3. forduló: 2011. április 8–9.
Az országos döntõn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt, akiket köz-
vetlenül az NymE RPSzKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérõ tanuló juthat be
a megyei/fõvárosi fordulóba.
Az országos döntõn a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja:
A megyei fordulók és az országos döntõ eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntõn részt vevõ versenyzõk könyvjutalomban részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége:
Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Ká-
rolyi Gáspár tér 4.
Tel.: 94/519-641; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelõsök

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny
Történelem tantárgy

A verseny meghirdetõje a Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/

A verseny célja a szakiskolák 9–10. évfolyamain tanulók számára történelem tantárgyból a megmérettetés lehetõségé-
nek biztosítása, minél több intézmény, tanuló mozgósítása annak érdekében, hogy összemérjék tudásukat, felkészültsé-
güket a tantárgyi követelmények alapján. A versenyzõk és a pedagógusok számára sikerélményhez juttatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskola (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizettek)

A jelentkezés és a részvétel feltétele a nevezési lap küldése.

A versenyen való részvétel kizáró okai: nem megfelelõ iskolaszint és korcsoport
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Kerettanterv a szakiskolák számára – TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET – 9–10. évfolyam alapján
Külön témakijelölést ad a versenybizottság, amelyrõl a kiíró értesíti az intézményeket, illetve október 31-ét követõen
közzé teszi honlapján (www.suliszerviz.com).

A nevezés módja, határideje
A nevezéseket az intézmények a kiíróhoz levélben (Suliszerviz Pedagógiai Intézet 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.), fa-
xon (52/534-490) és elektronikus levélben (oszktv@suliszerviz.com) egyaránt eljuttathatják.
Nevezési határidõ: 2010. november 19.
Nevezési díj: nincs

Fordulók

idõpont helyszín feladat

1. forduló: 2010. december 16. A nevezõ iskola írásbeli 60 perc
2. forduló: 2011. február 18. Dabas, Gyõr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza,

Szeged, Székesfehérvár
írásbeli 90 perc

3. forduló: 2011. április 15–16. Nyíregyháza írásbeli: 90 perc
és szóbeli: 10-15 perc

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

a továbbjutás feltétele a továbbjutottak értesítésének módja

2. fordulóba: A forduló dolgozatait az intézmények pedagógusai
javítják, majd a versenykiírásban meghatározott
teljesítményt (55%-ot) elérteket továbbítják a ver-
seny szervezõjének.
A regionális fordulóra tantárgyanként és régión-
ként 20-20 versenyzõt hívunk be. Azon verseny-
zõk, akik több tárgyból is jogosulttá válnak az
indulásra, maguk dönthetik el, hogy melyiket vá-
lasztják a továbbiakban. Amennyiben ilyen dön-
tésrõl értesítést nem kapunk, akkor azt ajánljuk fel,
amelyikbõl a helyezési száma kisebb.
A regionális fordulóba jutás az elért teljesítmény
alapján készült rangsorban elfoglalt helyezés alap-
ján történik. Holtverseny esetén azon intézmények
tanulói élveztek elõnyt, amelyekbõl kevesebb ta-
nuló jutott be az adott tantárgy, illetve az összes
tantárgy esetében a regionális fordulóba.

A kiíró 2011. január 28-áig – honlapján, il-
letve elektronikus levélben – értesíti a II.
fordulóba jutott versenyzõk intézményeit a
továbbjutottak nevérõl, illetve a következõ
forduló helyszínérõl és pontos idõpontjá-
ról.

3. fordulóba: Az országos döntõre a II. (regionális) forduló elsõ
helyezettjei (7 fõ), továbbá – a II. fordulóban elért
eredményük alapján – még legfeljebb 13 tanuló
kerül behívásra, így tantárgyanként 20-20 fõ.
Esetleges holtverseny esetén azokat a régiókat ré-
szesítjük elõnyben, ahonnan az adott tantárgyból,
illetve összességében kevesebb volt a továbbjutó.

A regionális fordulót követõ három héten
belül véglegesítjük a regionális forduló
eredményét, döntünk az 1–6. helyezettek-
rõl, akiket elismerõ oklevéllel jutalma-
zunk.
A kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyan-
kénti eredményeket, valamint a továbbju-
tók névsorát.

Az eredmények közzétételének módja:
A kiíró által mûködtetett honlapon (www.suliszerviz.com) az OSZKTV menüponton keresztül érhetõ el a versenyrõl a
tájékoztatás.

2960 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 29. szám



Díjazás:
A regionális forduló 1–6. helyezettjeit elismerõ oklevéllel jutalmazzuk, a helyezettek intézményei emléklapot kapnak,
melyet postai úton juttatunk el számukra.
A versenybizottság szervezõmunkájával összegyûjtött, valamint az országos döntõnek helyszínt biztosító intézmény és
fenntartója felajánlásából következõen minden évben az országos döntõ valamennyi résztvevõje és felkészítõ tanára (in-
tézménye) oklevelet (emléklapot) és tárgyjutalmat is kap.

A szervezõk elérhetõsége
Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/; 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/534-490, 52/534-491, 20/9222-550; fax: 52/534-490; e-mail: oszktv@suliszerviz.com
Versenybizottság: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Szalay Sándor

Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Civitas Egyesület

A verseny célja:
A Civitas Egyesület hitvallása szerint a magyarországi demokrácia és hazánk Európai Uniós tagsága szempontjából dön-
tõen fontos a tudatos, mûvelt és aktív polgárság megerõsödése. Ezt a nemes célt kívánja szolgálni egy, a középiskolások
számára rendezendõ országos vetélkedõ-sorozat megszervezésével.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A verseny egy kategóriás, elsõ (helyi) fordulója egy lexikális tudást mérõ teszt megírásából áll, a regionális elõdöntõkön
és az országos döntõn azonban hangsúlyosabban szerepelnek a kreativitást igénylõ, készségfejlesztõ szóbeli feladatok.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A verseny iskolaszintek szerint is egykategóriás. Benne együtt vesznek részt a gimnáziumok, szakközépiskolák és
szakiskolák tanulói.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A vetélkedõ négyfõs csapatok között zajlik. Egy iskola akár több csapattal is nevezhet. A részvétel feltétele a nevezési
lap megadott határidõig történõ beérkezése. A nevezési lapot megtalálhatják a Civitas Egyesület honlapján. A versenyen
a 14–18 éves korosztályhoz tartozó diákok vehetnek részt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny tartalma tükrözi a szervezõk ama meggyõzõdését, mely szerint Magyarország felemelkedését hosszú távon ki-
zárólag az erõs, aktív és büszke polgárság tudja biztosítani. Ennek elõfeltétele a valós ismereteken nyugvó tudás és a de-
mokratikus érdekérvényesítés módszereinek ismerete. A kérdések és feladatok e szándéknak megfelelõen négy nagy
résztéma köré csoportosulnak: 1. alkotmányosság, 2. emberi és kisebbségi jogok, 3. politika, 4. Európai Uniós tagság

Kötelezõ olvasmányok:
Kukorelli: Állampolgári Ismeretek,
Az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság és az Ombudsmani Hivatal, valamint az EU hivatalos honlapjának aktuálisan
megadott részei

A nevezés módja, határideje
A meghirdetést követõen a jelentkezési lap kitöltésével postai úton, vagy a Civitas Egyesület honlapján keresztül elekt-
ronikus formában lehet jelentkezni. A jelentkezés határideje: 2010. október 22. (Levélcím: 1061 Budapest, Király u.
16., Honlap címe: www.civitas.hu) E-mail cím: tibor@civitas.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. december 6.
2. forduló: 2011. március elsõ hete
3. forduló: 2011. április harmadik hete
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. forduló esetében a továbbjutás feltétele az írásbeli tesztfeladatok megfelelõ megoldása. A 2. fordulóba az 1. fordu-
ló legjobb 40 csapat jut be. A 2. forduló esetében a szóbeli és az írásbeli feladatok megoldása után a regionális döntõ leg-
jobb 10 csapata jut tovább az országos döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja: honlap: www.civitas.hu

Díjazás:
A verseny fõdíja: Értékes tárgynyeremény
A regionális és az országos döntõ valamennyi résztvevõje ajándékjutalmat kap.
Az országos döntõbe jutó csapatok felkészítõ tanárai is díjazásban részesülnek!

A szervezõk elérhetõsége
Civitas Egyesület, 1061 Budapest, Király utca 16.
Tel/fax: 411-0570, illetve 06-20-9718-453; honlap: www.civitas.hu; E-mail: tibor@civitas.hu

ENDERU-idegen nyelvi verseny középiskolásoknak

A verseny meghirdetõje a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium

A verseny célja lehetõséget biztosítani az angol, német és orosz nyelvet alap óraszámban tanuló 9–10. évfolyamos diá-
kok számára nyelvtudásuk megmérettetésére.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: minden olyan középiskola, ahol tanítják az angol, német és orosz nyelvet
is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A jelentkezési lapnak a verseny honlapjáról történõ letöltése, kinyomtatása, és ki-
töltés után a szervezõknek határidõre történõ visszaküldése postai úton.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: Társalgási, hétköznapi kommunikáció-
ban használatos fordulatok ismerete, rövid prezentáció elõadása, beszélgetés egy témáról a megadott témakörökön belül,
ország ismereti érdekességek. Felhasználható irodalom: minden Magyarországon a nyelvoktatásban használt
nyelvkönyv a célnyelveken.

A nevezés módja, határideje
A verseny honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési lapot postai úton kell visszaküldeni a szervezõ iskolának: 5100
Jászberény Szentháromság tér 1. Lehel Vezér Gimnázium. A borítékon szerepeljen: ENDERU-jelentkezés. Jelentkezési
határidõ: 2010. november 19.
Nevezési díj: nincs
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 2000 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
1. forduló: 2011. február (a nevezõ iskolában megírandó, a szervezõk által kiküldött feleletválasztós feladatlap
mindhárom nyelvbõl)

2. forduló: 2011. március (ha szükséges az elsõ forduló után kialakuló többszörös holtverseny kialakulása miatt, ugyan-
olyan jellegû, mint az elsõ forduló)

3. forduló: április elsõ fele (szóbeli forduló, különbözõ zsûrik elõtt, forgó színpad szerûen kerül lebonyolításra a jászbe-
rényi Lehel Vezér Gimnáziumban.)
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A határidõre visszaküldött feladatlapok kijavítása után a legmagasabb pontszámot elérõ csapatok kerülnek a következõ
fordulóba. Az iskolák által a jelentkezési lapon jelölt csapattagok egyéni pontszámait összeadva kapjuk meg a csapat
pontszámát.
A 2. fordulóra csak akkor kerül sor, ha az elsõ forduló eredményeinek összesítése után többszörös holtverseny alakul ki.
A döntõbe maximum tíz csapatot hívunk be.
A döntõbe a versenyzõknek magukkal kell hozniuk egy A/3-as terjedelmû projectmunkát, ami tetszõleges képzõmûvé-
szeti eljárással készülhet: rajz, festés, montázs, fotó stb. A projectmunkának elõre megadott témához kell kapcsolódnia,
amely témát mindhárom nyelvbõl a döntõbe jutásról, azaz a döntõbe történõ behíváskor értesítjük a csapatokat/iskolákat.
A döntõbe történõ behívás és a döntõ idõpontja között legalább két hétnek kell eltelnie, hogy a versenyzõknek elég ide-
jük legyen a projectmunkát elkészíteni. A verseny végsõ eredményét az összes fordulóban az egyes csapattagok által
kapott összes pontszám alapján hirdetjük.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny végsõ eredményének közzététele a verseny döntõjének a végén történik elõször (szóban), majd ezt követõen a
nevezett iskoláknak a szervezõk e-mailben is eljuttatják a verseny eredményét.

Díjazás:
A szervezõk a döntõbe jutott csapatok tagjainak és felkészítõ tanáraiknak emléklapokat és könyvjutalmakat osztanak ki
az ünnepélyes eredményhirdetés során.

A szervezõk elérhetõsége
Lehel Vezér Gimnázium, ENDERU nyelvi verseny; 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
e-mail cím: enderu@gmail.com Kontakt személy: Kecskés Erzsébet

NYEK-kenj velünk országos szakközépiskolai angol nyelvi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola

A verseny célja a szakközépiskolai nyelvi elõkészítõ osztályok 9–10. évfolyamai számára lehetõséget adni a nyelvi tu-
dásuk megmérettetésére.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: Szakközépiskolai nyelvi elõkészítõs osztályok 9–10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A NYEK-kenj velünk országos angol nyelvi tanulmányi versenyen azok a tanu-
lók vehetnek részt, akik

– valamely magyarországi szakközépiskolai tanulói
– nappali rendszerû képzésben vesznek részt
– a verseny kiírás évében a 9–10. évfolyamon tanulnak
– angol nyelvi elõkészítõ évfolyam tanulói

Nem indulhatnak a versenyen azok a tanulók
– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülõjük beszélt anyanyelve
– akik 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan iskolában tanulták, amelynek

tanítási nyelve az érintett nyelv.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: A nyelvi elõkészítõ osztályok 9. és 10.
évfolyamán angol nyelv tantárgyból elsajátított nyelvi és ország-ismereti tananyag illetve a verseny feladataiban
megfogalmazott egyéb forrásmunkák.

A nevezés módja, határideje
– A versenyre adott évfolyam háromfõs csapata jelentkezhet, egy oktatási intézménybõl egy csapat jelentkezését fo-

gadjuk el.
– Jelentkezni a www.blathy.hu honlap NYEK-kenj velünk linkjén található regisztrációs lap kitöltésével és vissza-

küldésével lehet 2010. október 22-ig. Az iskola levélcíme: 3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u.7.
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A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.
Nevezési díj: 3000 Ft/csapat
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 3000 Ft/diák (szállás, ellátás)

Fordulók
Az I. forduló feladatai 2010. november 8-án jelennek meg, visszaküldési határidõ: 2010. december 13.

A II. forduló feladatai 2011. január 10-án jelennek meg, visszaküldési határidõ: 2011. február 7.
Az I-II. forduló megoldási kulcsai a beküldési határidõ másnapján a www.blathy.hu/ NYEK-kenj velünk linken megta-
lálhatóak.
A kijavított dolgozatok eredményei a beküldési határidõ után 10 nappal megtalálhatóak a megadott honlapon így az elért
eredmények folyamatosan követhetõek.
Az elsõ két fordulóban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg, melyekhez az interneten keresztül kell anyagot gyûj-
teniük. A feladatok szövegértési és szövegalkotási készségeket mérnek. :

III. forduló: Idõpont: 2011. március 18–19. (péntek, szombat)
Helyszín: Miskolc
Erre a fordulóra az elsõ két forduló tíz legeredményesebb csapata kap meghívást.
A szóbeli fordulóra a tanulók elõre megadott témából powerpointos bemutatót készítenek és mutatnak be, majd hallott
szövegértési szituációs és ország-ismereti feladatokat oldanak meg.

Az eredmények közzétételének módja:
Az I-II. forduló megoldási kulcsai a beküldési határidõ másnapján a honlapon megtalálhatóak.
A kijavított dolgozatok eredményei a beküldési határidõ után 10 nappal megtalálhatóak a megadott honlapon, így az el-
ért eredmények folyamatosan követhetõek.

Díjazás:
A résztvevõ csapatok oklevelet kapnak, az elsõ három csapat és felkészítõ tanárai tárgyjutalomban részesülnek.
A gyõztes csapat megkapja a verseny vándorserlegét.

A szervezõk elérhetõsége
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
Tel: 46/505-290; E-mail: blathy@chello.hu
Kovácsné Hajdú Andrea igazgatóhelyettes, Velenyákné Vanta Anna angol nyelvtanár, városi szaktanácsadó

Országos angol nyelvi verseny

A verseny meghirdetõje a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzõ Iskola és
Kollégium

A verseny célja a tanulók alkalmazható nyelvtudásának fejlesztése és mérése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– középiskolák 9. és 10. évfolyam /11. évfolyam, ha második éve tanulja a nyelvet,
– szakiskolák 9. és 10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskolák, szakiskolák

A versenyen való részvétel kizáró okai: angol anyanyelvûség és a külföldön szerzett nyelvtudás, valamint olyan diák,
aki a barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumba jár

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: a szóbeli fordulóra egy autentikus irodal-
mi mû elolvasása kb. 200 oldal terjedelemben, szövegértési feladatok gyûjteménye

2964 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 29. szám



Nevezés csak e-mailben: eniko.palotai@gmail.com címre /Diákok nem nevezhetnek saját email címrõl, csak tanáraik,
ill. iskolájuk nevezhetik tanulóikat az intézmény e-mail címén keresztül! /
Nevezési határidõ: 2011. január 03.
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ; a számlaszám, amelyre összeget utalni kell: 11743057-15571809

Fordulók
1. forduló: 2011. január 24. Saját középiskolában írásbeli (cloze-test, szövegértés, irányított fogalmazás)
Az írásbeli forduló idõtartama: 120 perc

2. forduló: 2011. április 08. Elõzõleg elolvasott autentikus olvasmányról kötetlen beszélgetés, hallás utáni szövegértés
a Barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumban.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az írásbeli fordulón a megoldó kulcsban szereplõ pontszám elérése és a fogalmazás megírása. Kategóriánként 25-25 leg-
jobb százalékos eredményt elért tanuló kerül be a második, szóbeli fordulóba, ami egyben a döntõ is.

Az eredmények közzétételének módja: a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium hon-
lapja: www.szechenyi-barcs.sulinet.hu

Díjazás:
1–3. helyezett diák és felkészítõ tanár minden kategóriában oklevél, könyvutalvány
4–25. helyezett minden kategóriában oklevél

A szervezõk elérhetõsége
Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Széchényi Ferenc Gimnázium, 7570 Barcs, Tavasz u. 3.
eniko.palotai@gmail.com Telefon: 82/463-326 fax: 82/565-065, www.szechenyi-barcs.sulinet.hu

VI. Apáczai matematika verseny
(országos tanulmányi verseny a nyelvi elõkészítõ osztályok számára)

A verseny meghirdetõje az Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ (ANK)

A verseny célja a nyelvi elõkészítõ osztályok matematikában tehetséges tanulóinak versenyzési lehetõség biztosítása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nyelvi elõkészítõ évfolyam (9. évfolyam)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: gimnáziumok és szakközépiskolák

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Gimnáziumok és szakközépiskolák nyelvi elõkészítõ évfolyamán (9. évfolyam)
való tanulás.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a részvételi feltételeknek való nem megfelelés.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– Az általános iskolai matematika kerettantervben meghatározott ismeretek, készségek, kompetenciák.
– Az általános iskolák számára érvényben lévõ tankönyvcsaládok, feladatgyûjtemények, szakkönyvek.

A nevezés módja, határideje
A nevezéseket a matekverseny@educentrum.hu e-mail címre várjuk.
A nevezés határideje: 2011. január 28.
Nevezési díj: 700 Ft/fõ. A befizetés módja: csekk.
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Fordulók
1. forduló: 2011. február 16. a versenyzõk saját iskolájában. A korábbi évek feladatsorai megtalálhatóak a www.edu-
centrum.hu címen.

2. forduló (döntõ): 2010. március 24. Pécs, Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A döntõbe az elsõ fordulóból legalább 50%-os teljesítményt nyújtó diákok nevezhetõk, akikbõl a versenybizottság a leg-
jobb kb. 25 fõt hívja be.

Az eredmények közzétételének módja: Mindkét forduló statisztikája és a legeredményesebb versenyzõk eredményei
megjelennek a versenyt szervezõ intézmény honlapján. Minden részt vett intézmény és diák a saját eredményérõl
e-mailben értesül.

Díjazás: A döntõ valamennyi résztvevõje emléklapot, az elsõ három helyezett oklevelet és jutalmat, felkészítõ tanáraik
jutalmat, a 4-6. helyezett tanulók oklevelet kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Pécs, Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ 7632 Pécs, Apáczai körtér 1
Kapcsolattartó: Lukácsné Bartos Hajnalka, E-mail: matekverseny@educentrum.hu, Tel./Fax. (72) 550-625, Honlap:
http://www.educentrum.hu

Arany Dániel matematikai tanulóverseny

A verseny meghirdetõje a Bolyai János Matematikai Társulat

A verseny célja: a matematika népszerûsítése, a tehetségek kiválasztása és gondozása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Kezdõk (9. évfolyam),
Haladók (10. évfolyam)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Kezdõknél: I. kategória – kötelezõen legfeljebb heti 3 óra,

II. kategória – kötelezõen heti 3 óránál több óra, de nem speciális tanterv,
III. kategória – speciális matematika tanterv.

Haladóknál: I. kategória – a két évfolyamon, együttesen kötelezõen heti 6 óra,
II. kategória – a két évfolyamon, együttesen kötelezõen heti 6 óránál több óra, de nem speciális tanterv,
III. kategória – speciális matematika tanterv.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: az iskolák igazgatósága – az adatok versenyportálra történõ bevezetésével – je-
lentkezteti tanulóit. Errõl az érintett iskolák versenyfelelõsei szeptember 15-ig kapnak értesítést a versenyportálon ke-
resztül. A Társulat honlapján is megjelentetjük a versenykiírást, hogy minden érdeklõdõ értesülhessen a teendõkrõl.

A versenyen való részvétel kizáró okai: nem a kiírásnak megfelelõ évfolyamon vagy nem hazai iskolába beiratkozott
tanulók nem vehetnek részt a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: matematika tankönyvek, régi feladatso-
rok, példatárak, matematikai szakirodalom.

A nevezés módja, határideje: a https://ad.bolyai.hu/ad versenyportálra az iskola igazgatósága bevezeti a versenyzõk
adatait 2010. október 20-ig
Nevezési díj: nincs
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Fordulók
1. forduló: 2010. december 9.
2. forduló: 2011. február 17.
3. forduló: 2011. április 14.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulókban a versenybizottság által megadott ponthatár elérése, illetve a döntõbe jutásról a versenyportálon
és a BJMT honlapján közzétett listán keresztül értesítjük az érintetteket.

Az eredmények közzétételének módja: elektronikus formában a verseny portálján, a döntõ eredményeit a BJMT hon-
lapján is közzé tesszük.

Díjazás: oklevél, könyv- illetve pénzjutalom, matematikai nyári tábor (a legjobbaknak).

A szervezõk elérhetõsége
Bolyai János Matematikai Társulat, 1027 Budapest, Fõ u. 68.
e-mail: aranyd@renyi.hu, bjmt@renyi.hu, telefon: 225-8410, fax: 201–6974

Matematika a hétköznapokban különös tekintettel a mindennapos környezetvédelmi gyakorlatra

A verseny meghirdetõje a Mikes Kelemen Felnõtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

A verseny célja életszerû, érdekes matematikafeladatok kitûzése, a kompetencialapú oktatás jegyében, a mindennapok
környezetvédelmi gyakorlatának szemléltetése és matematikai módszerekkel való alátámasztása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: egy kategória: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: egy kategória: szakiskola nappali tagozat

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Háromfõs csapatokat várunk, melyek tagjai 9–10. évfolyamon fennálló tanulói
jogviszonnyal rendelkeznek.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: országos kompetenciamérés feladatlap-
jai, 9–10. osztályos szakiskolai matematika tankönyvek, egyéb matematikai gyakorló kiadványok.

A nevezés módja, határideje
Levélben: Mikes Kelemen Felnõtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 2800 Tatabánya, Béke u. 8.
drótposta cím: laszlo.andor1@gmail.com; Fax: 34-512-346
A nevezés határideje: 2010. október 11.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. október 25.
Iskolánként egy szervezõk által kiküldött feladatsort oldanak meg a diákok, amelyek elsõsorban feleletválasztós (teszt
jellegû) kérdések lesznek, de ezek mellett néhány kifejtõs, ill. számolós feladatot is kitûzünk majd (felelet-választós,
igaz-hamis állítás, események sorrendje, szómagyarázat, ok-okozati viszonyok magyarázata), amit a szaktanárok a szer-
vezõk által küldött javítókulcs alapján helyben kijavítanak.

2. forduló: 2010. november 29.
A tatabányai Mikes Középiskolában az elsõ fordulóban résztvevõ iskolák legjobb csapatai vehetnek részt; ez a résztvevõ
iskolák számától függõen jelenthet egy vagy legfeljebb két csapatot. Itt változatos feladatokat kell megoldaniuk, nem
csupán elméleti, írásbeli kérdéseket, de játékos, gyakorlati jellegû próbákat is.
A második fordulót szeretnénk sokkal különlegesebbé, érdekesebbé tenni, ezért az elsõ forduló feladataihoz hasonló
írásbeli kérdések mellett több szóbeli kifejtendõ feladatot, a csapatok leleményességét próbára tevõ ügyességi és szerep-
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lõs próbát szeretnénk majd szerepeltetni a programban a hétköznapi életben megjelenõ gyakorlati problémák
illusztrálásával.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ fordulóból a résztvevõ iskolák legjobb csapatai juthatnak tovább.
Az elsõ forduló feladatsorát és az ahhoz tartozó javítókulcsot elektronikus vagy (kérésre) postai úton juttatjuk el a jelent-
kezõknek. A szaktanárok helyben javítják ki a csapatok dolgozatait és megküldik a szervezõknek a továbbjutó
csapat(ok) neveit.

Az eredmények közzétételének módja:
A második (döntõ) forduló egyes részeinek pontozása folyamatosan zajlik majd a helyszínen, és a zsûri az egyes felada-
tok közt közzéteszi a korábbi eredményeket, amiket a résztvevõk egy kivetítõn láthatnak. A verseny végeztével egy rö-
vid – negyedórás – szünetet követõen eredményt hirdethetünk. Az elsõ, majd a második (döntõ) forduló eredményeit is
közzétesszük az iskola honlapján, illetve drótpostán elküldjük az iskoláknak. A döntõrõl és eredményeirõl tájékoztatjuk
a helyi nyomtatott sajtót.

Díjazás: Az elnyert támogatás összegét figyelembe véve igyekszünk a gyõzteseknek értékes és hasznos könyveket aján-
dékozni egyrészt a játékos-gyakorlatias matematika, másrészt a mindennapos környezetvédelem témakörében. Az elsõ
három csapat és felkészítõ tanár díjat és oklevelet, a többi csapat emléklapot és emléktárgyakat kap.

A szervezõk elérhetõsége:
Mikes Kelemen Felnõtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola matematika munkaközössége, 2800 Ta-
tabánya, Béke u. 8. 34/512-340, suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu,
Kapcsolattartó: László Andor laszlo.andor1@gmail.com

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny
Matematika–Fizika

A verseny meghirdetõje a Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/

A verseny célja a szakiskolák 9–10. évfolyamain tanulók számára történelem tantárgyból a megmérettetés lehetõségé-
nek biztosítása, minél több intézmény, tanuló mozgósítása annak érdekében, hogy összemérjék tudásukat, felkészültsé-
güket a tantárgyi követelmények alapján. A versenyzõk és a pedagógusok számára sikerélményhez juttatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskola (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizettek)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Nevezési lap küldése

A versenyen való részvétel kizáró okai: Nem megfelelõ iskolaszint és korcsoport

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Kerettanterv a szakiskolák számára – MATEMATIKA – FIZIKA 9–10. évfolyam alapján

A nevezés módja, határideje
A nevezéseket az intézmények a kiíróhoz levélben (Suliszerviz Pedagógiai Intézet 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.), fa-
xon (52/534-490) és elektronikus levélben (oszktv@suliszerviz.com) egyaránt eljuttathatják.
Nevezési határidõ: 2010. november 19.
Nevezési díj: nincs
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Fordulók

idõpont helyszín feladat

1. forduló: 2010. december 14. A nevezõ iskola írásbeli 60 perc
2. forduló: 2011. február 18. Dabas, Gyõr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza,

Szeged, Székesfehérvár
írásbeli 90 perc

3. forduló: 2011. április 15–16. Nyíregyháza írásbeli: 90 perc
és szóbeli: 10-15 perc

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

a továbbjutás feltétele a továbbjutottak értesítésének módja

2. fordulóba: A forduló dolgozatait az intézmények pedagógusai
javítják, majd a versenykiírásban meghatározott
teljesítményt (55%-ot) elérteket továbbítják a ver-
seny szervezõjének.
A regionális fordulóra tantárgyanként és régión-
ként 20-20 versenyzõt hívunk be. Azon verseny-
zõk, akik több tárgyból is jogosulttá válnak az
indulásra, maguk dönthetik el, hogy melyiket vá-
lasztják a továbbiakban. Amennyiben ilyen dön-
tésrõl értesítést nem kapunk, akkor azt ajánljuk fel,
amelyikbõl a helyezési száma kisebb.
A regionális fordulóba jutás az elért teljesítmény
alapján készült rangsorban elfoglalt helyezés alap-
ján történik. Holtverseny esetén azon intézmények
tanulói élveztek elõnyt, amelyekbõl kevesebb ta-
nuló jutott be az adott tantárgy, illetve az összes
tantárgy esetében a regionális fordulóba.

A kiíró 2011. január 28-áig – honlapján, il-
letve elektronikus levélben – értesíti a II.
fordulóba jutott versenyzõk intézményeit a
továbbjutottak nevérõl, illetve a következõ
forduló helyszínérõl és pontos idõpontjá-
ról.

3. fordulóba: Az országos döntõre a II. (regionális) forduló elsõ
helyezettjei (7 fõ), továbbá – a II. fordulóban elért
eredményük alapján – még legfeljebb 13 tanuló
kerül behívásra, így tantárgyanként 20-20 fõ.
Esetleges holtverseny esetén azokat a régiókat ré-
szesítjük elõnyben, ahonnan az adott tantárgyból,
illetve összességében kevesebb volt a továbbjutó.

A regionális fordulót követõ három héten
belül véglegesítjük a regionális forduló
eredményét, döntünk az 1–6. helyezettek-
rõl, akiket elismerõ oklevéllel jutalma-
zunk.
A kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyan-
kénti eredményeket, valamint a továbbju-
tók névsorát.

Az eredmények közzétételének módja:
A kiíró által mûködtetett honlapon (www.suliszerviz.com) az OSZKTV menüponton keresztül érhetõ el a versenyrõl a
tájékoztatás.

Díjazás:
A regionális forduló 1–6. helyezettjeit elismerõ oklevéllel jutalmazzuk, a helyezettek intézményei emléklapot kapnak,
melyet postai úton juttatunk el számukra.
A versenybizottság szervezõmunkájával összegyûjtött, valamint az országos döntõnek helyszínt biztosító intézmény és
fenntartója felajánlásából következõen minden évben az országos döntõ valamennyi résztvevõje és felkészítõ tanára (in-
tézménye) oklevelet (emléklapot) és tárgyjutalmat is kap.

A szervezõk elérhetõsége
Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet, 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Telefon: 52/534-490, 52/534-491, 20/9222-550; Fax: 52/534-490
e-mail: oszktv@suliszerviz.com
Versenybizottság: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Szalay Sándor
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Dusza Árpád országos programozói emlékverseny

A verseny meghirdetõje az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

A verseny célja:
A programozás iránt érdeklõdõ tehetséges diákok számára lehetõséget szeretnénk teremteni egy olyan országos szintû
megmérettetésre, amelyen az informatikai ismereteik mellett a csapattársakkal való együttmûködésben is kipróbálhatják
magukat. További célunk, hogy segítsük a felkészülést az emelt szintû informatika érettségire, a felsõfokú informatika
tanulmányokra, illetve a különbözõ projektmunkákban való hatékony részvételre.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9–10. évfolyam (Pályázaton kívül: 11–13. évfolyam, 8–13. évfolyam is)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: A versenyt középiskolai tanulók számára hirdetjük.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen olyan 3 fõs csapatok vehetnek részt, amelyeknek tagjai az ország valamely oktatási intézményének 9–10.
évfolyamos tanulói. A csapatokat a megadott nevezési határidõig az oktatási intézményüknek a www.isze.hu honlapról
letölthetõ nevezési lappal kell beneveznie. Egy csapat tagjai különbözõ iskolák tanulói is lehetnek, ilyenkor bármelyik
csapattag iskolája elküldheti a nevezési lapot.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A jelentkezési határidõ be nem tartása.
Hibásan, illetve hiányosan kitöltött jelentkezési lap beadása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Komplex problémák megoldása részfeladatokra bontással. Függvények, eljárások készítése. Típusalgoritmusok, rende-
zés, keresés, rekurzió illetve fájlkezelés használata. Gráfalgoritmusok, gráfbejárás, fabejárás. Grafikus vagy karakteres
képernyõ kezelése. (Nem jelent elõnyt a grafikus képernyõn történõ megjelenítés a karakteressel szemben.)
A feladatok megoldásához szükség lehet a középiskolában tanult matematikai és fizikai ismeretekre.
A feladatok megoldásához választható programozási nyelv, programozói környezet:

– Free Pascal 2.0,
– MS Visual Basic 2008 Express,
– MS Visual C# 2008 Express,
– MS Visual C++ 2008 Express,
– Dev-C++ 5 Beta 9.2 (4.9.9.2) with Mingw/GCC 3.4.2,
– Borland Delphi 6.0 Personal Edition,
– Turbo Delphi 2006 Explorer,
– Borland C++ Builder 6 Pro,
– Turbo C++ Explorer,
– MS Visual Studio 2008 Professional Edition

A versenyen bármilyen nyomtatott segédeszköz használható! A segédeszközökrõl a csapatoknak kell gondoskodniuk.
Ajánlott irodalom:

– Dusza Árpád: Algoritmusok Pascal nyelven, 2009 (2005)
– Dusza Árpád: Turbo Pascal 6.0 az alapoktól, APC Studió, 1994
– Farkas Csaba: A programozás alapjai Visual Basicben, Jedlik Oktatási Stúdió, 2009
– Illés Zoltán: Programozás C# nyelven, Jedlik Oktatási Stúdió 2008
– Tóth Bertalan, Tamás Péter, Kuzmina Jekatyerina: Programozzunk Turbo Delphi rendszerben! ComputerBooks,

2007
– Tóth Bertalan, Lapteva Natalia: Programozzunk C++ nyelven! ComputerBooks, 2006
– Benkõ Tiborné, Benkõ László, Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven!, ComputerBooks, 2000
– Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu Kft. 2001.
– Herbert Schildt: C/C++ Referenciakönyv, Panem Kft. 1998.
– Andrei Alexandrescu, Herb Sutter: C++ kódolási szabályok, Kiskapu Kft. 2005.
– Zsakó László: Programozási versenyfeladatok tára (1985-1994), NJSzT, Budapest, 2002
– Zsakó László: Programozási versenyfeladatok tára (1995-1999), NJSzT, Budapest, 2005
– Zsakó László: Programozási versenyfeladatok tára (2000-2004), NJSzT, Budapest, 2007
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A nevezés módja, határideje
Minden csapatot külön Nevezési lapon kell benevezni. A kitöltött nevezési lapo(ka)t az ISZE 1393 Budapest, PF 319.
postacímre kell elküldeni a megadott határidõig. Egyúttal kérjük, hogy a nevezési lapokat elektronikusan is küldjék el a
duszaverseny@isze.hu címre!
A nevezési lap letölthetõ az ISZE honlapjáról: www.isze.hu
Nevezési határidõ: 2010. október 11. (postabélyegzõ legutolsó napja)
Nevezési díj: nincs

Fordulók
Regionális forduló
2010. november 27-én szombaton 10-14 óráig
Egy komplex feladatot kell megoldani a versenyzõ csapat által választott feladatmegosztással. A feladatmegoldás része a
kommentezés elkészítése.
A regionális fordulót 6-10 helyszínen rendezzük meg a jelentkezésektõl függõen.
A nevezõ csapatok iskolái a verseny helyszínérõl a verseny elõtt legalább 7 nappal elektronikus levélben tájékoztatást
kapnak.
A dolgozatok kijavítása egységes javítási útmutató alapján, központilag történik.
A versenybizottsághoz óvást az eredményhirdetés utáni hetedik napig lehet bejelenteni.

Döntõ forduló
2011. február 19.-én szombaton 8-12.30 óráig, 13 órától a munkák bemutatása
Egy komplex feladatot kell megoldani a versenyzõ csapat által választott feladatmegosztással. Az elkészített program-
hoz rövid, összefoglaló fejlesztõi dokumentációt kell készíteni a verseny kezdetén megadott sablon alapján.
Az elkészült munkákat a csapatok a döntõ második részében 10-15 percben bemutatják.
A programok bemutatását a döntõ elõtt ismertetett szempontok szerint értékeljük.
A verseny országos döntõjét a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban rendezzük meg.
A versenymunkák értékelése a helyszínen történik. A verseny végeredményét a regionális fordulóban elért pontszám fe-
lének és a döntõben elért pontszámnak az összege alapján állapítjuk meg.
Óvást a helyszínen lehet bejelenteni, amelyet a versenybizottság egy órán belül elbírál.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A versenybizottság döntése alapján a legjobb teljesítményt nyújtó öt 9–10. osztályosokból álló csapatot hívjuk be a
döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny eredményeit az ISZE honlapján tesszük közzé.
Határidõk:

Regionális forduló: 2011. január 10.
Döntõ: 2011. február 21.
A döntõben elért eredményeket a döntõt követõ eredményhirdetésen is ismertetjük.

Díjazás:
A döntõ valamennyi résztvevõje oklevelet kap. A csapatok tárgyjutalomban részesülnek, valamint minden versenyzõ
megkapja ajándékba Dusza Árpád: Algoritmusok Pascal nyelven címû könyvét, amelyet halála elõtti hónapokban írt és
még magánkiadóként kiadott.

A szervezõk elérhetõsége
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
1133 Budapest, Vág u 2/C. Fsz/2. ISZE 1393 Budapest, Pf.: 319.
tel/fax: 1/462-0415, e-mail:isze@isze.hu; duszaverseny@isze.hu; web: www.isze.hu
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III. Mobilrobot programozó országos csapatverseny

A verseny meghirdetõje: a kecskeméti Fõiskola Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kara és kecskeméti
Bányai Júlia Gimnázium

A verseny célja a tehetséges és a mérnöki tudományok, valamint a programozás iránt fokozottan érdeklõdõ diákok szá-
mára, lehetõséget biztosítani arra, hogy tudásukat, kreativitásukat – nemcsak számítástechnikából – az elkészítendõ pá-
lyamunka és a verseny döntõjén megoldott feladatok bemutatásával összemérjék.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Minden csapat azonos kategóriában versenyez, életkortól függetlenül.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Iskolatípustól függetlenül bármely 9–12. iskolai évfolyam tanulói, minimum 2 fõs, maximum 4 fõs csapatban.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
– Egy csapat tagjai különbözõ iskolák és évfolyamok tanulói is lehetnek.
– Egy tanuló csak egy csapatnak lehet a tagja, egy csapat csak egy pályamûvel nevezhet.
– Egy iskolából több csapat is indulhat.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenybõl kizárásra kerülnek a kiírásnak nem megfelelõ pályamunkák, valamint a bizonyíthatóan nem önálló (pl.:
máshol már publikált) munkák.

A nevezés módja, határideje
Nevezni a robotverseny@gmail.com címre küldött e-mailben lehet.
A nevezés tartalmazza a következõ adatokat:

– Csapat neve.
– Csapattagok neve (2-4 fõ), iskolája, évfolyama.
– A csapat levelezési és e-mail címe (egy e-mail cím).
– A felkészítõ, támogató tanárok neve.

Nevezési határidõ: 2010. október 19. 24.00
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló:
A csapatoknak otthoni munkával kell tetszõlegesen tervezett és épített Mindstorms NXT robotokra egy általuk választott
legalább két robot kommunikációját kihasználó programozási feladatot megvalósítaniuk (pl.: távvezérlési feladat, két-
személyes játékszimuláció, …). Pályamunkaként a program(ok) magyarázatokkal ellátott forráskódját, a megoldásról
(robotok mûködésérõl) készített videót és a megoldott feladat specifikációját, magyarázatát kell elküldeniük CD-n vagy
DVD-n a verseny szervezõinek. A programozáshoz javasoltan a grafikus NXT-G vagy a karakteres BricxCC fejlesztõ-
környezet ajánlott. Ezeken kívül más programozási környezet is használható a szervezõkkel történõ egyeztetés után.
2011. január 29. 24.00 – óra (postai bélyegzõ dátuma)
Postázási cím: Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar, Kalmár Sándor Informatika Intézet, Pásztor Attila, 6000 Kecskemét,
Izsáki u. 10.

2. Döntõ forduló idõpontja: 2011. március 25.
Döntõ helyszíne: Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
A csapatoknak egy elõre elkészített terepasztalon kell akadálypálya jellegû feladatokat megoldaniuk egy elõre összeépí-
tett robotra írt programok segítségével. A rendelkezésre álló programozási idõ: 90 perc. A robotokat a csapatok a helyszí-
nen kapják, azok átépítésére nincs lehetõség. Valamennyi robot azonos szerkezetû és rendelkezik fény-, hang-, ultra-
hang- és nyomásérzékelõkkel, valamint két szervo motorral. Az akadálypályán a feladatok megoldása során a teljesítés
ideje, a forráskód és a feladat megvalósításának precizitása a döntõ (pontozási skála és a zsûri döntése alapján). A megol-
dás során a csapatok használhatják a rendelkezésükre bocsátott tesztpályát és csapatonként két-két számítógépet a szük-
séges és telepített programokkal (NXT-G grafikus programnyelv és Brixcc C-alapú karakteres programnyelv), valamint
egy-egy megépített Mindstorms NXT robotot.
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A 90 perc letelte után a csapatok az akadálypályán bemutatják a megoldásaikat, valamint elõadás formájában az elsõ for-
dulóban elkészített programjukat. A kommunikációs program bemutatásához odahaza készíthetnek prezentációt. A be-
mutatóra csapatonként 10 perc áll a rendelkezésükre.
A tesztpálya teljes egészében csak a döntõn válik ismertté, de a döntõbe jutott csapatoknak a megoldandó programozási
feladatok jellegérõl és a tesztpálya vázlatos felépítésérõl az elsõ forduló zárását követõen tájékoztatót küldünk.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. forduló pályamunkáit öttagú szakmai zsûri értékeli, figyelembe véve a programozás formai és tartalmi elemeit, a
kreativitást, a megvalósítás részleteit.
A zsûri döntése alapján kerül meghívásra a döntõbe (2. forduló) a legjobb 8-12 csapat.
Értesítés a döntõbe jutásról (e-mailben): 2011. február 21.

Az eredmények közzétételének módja:
Az elsõ fordulóban elért eredményrõl, pontszámról, továbbjutásról minden csapat e-mailben kap értesítést.
A második forduló nyilvános. A két fordulóban megszerzett pontszámok alapján a döntõ helyszínén kerül sor az ered-
ményhirdetésre.

Díjazás:
A verseny döntõjébe jutott csapatok díjazására fordított összeg: 500 000 Ft. A döntõbe jutott csapatok az oklevelek mel-
lett számítástechnikai eszközöket, vásárlási utalványokat, egyéb tárgyjutalmakat kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Pásztor Attila – Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
e-mail: pasztor.attila@gamf.kefo.hu; tel.: 06 20 421 9931
Kiss Róbert – Bányai Júlia Gimnázium, 6000 Kecskemét, Nyíri u. 11.
e-mail: robekiss@gmail.com; tel.: 06 20 479 8460
A verseny hivatalos weblapja: http://www.gamf.hu/robotverseny

Országos szakiskolai közismereti tanulmányi verseny
Számítástechnika

A verseny meghirdetõje a Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/

A verseny célja a szakiskolák 9–10. évfolyamain tanulók számára történelem tantárgyból a megmérettetés lehetõségé-
nek biztosítása, minél több intézmény, tanuló mozgósítása annak érdekében, hogy összemérjék tudásukat, felkészültsé-
güket a tantárgyi követelmények alapján. A versenyzõk és a pedagógusok számára sikerélményhez juttatás.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakiskola (nem szakközépiskolai tanterv szerinti, nem érettségire felkészítõ, illetve nem érettségizettek)

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Nevezési lap küldése

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem megfelelõ iskolaszint és korcsoport

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Kerettanterv a szakiskolák számára – INFORMATIKA – 9–10. évfolyam alapján
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A nevezés módja, határideje
A nevezéseket az intézmények a kiíróhoz levélben (Suliszerviz Pedagógiai Intézet 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.), fa-
xon (52/534-490) és elektronikus levélben (oszktv@suliszerviz.com) egyaránt eljuttathatják.
Nevezési határidõ: 2010. november 19.
Nevezési díj: nincs

Fordulók

idõpont helyszín feladat

1. forduló: 2010. december 15. A nevezõ iskola írásbeli 60 perc
2. forduló: 2011. február 18. Dabas, Gyõr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza,

Szeged, Székesfehérvár
gyakorlat 90 perc

3. forduló: 2011. április 15–16. Nyíregyháza írásbeli: 60 perc
(interaktív, az NSZFI
vizsgáztató szoftveré-
vel) és gyakorlat:
90 perc

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

a továbbjutás feltétele a továbbjutottak értesítésének módja

2. fordulóba: A forduló dolgozatait az intézmények pedagógusai
javítják, majd a versenykiírásban meghatározott
teljesítményt (55%-ot) elérteket továbbítják a ver-
seny szervezõjének.
A regionális fordulóra tantárgyanként és régión-
ként 20-20 versenyzõt hívunk be. Azon verseny-
zõk, akik több tárgyból is jogosulttá válnak az
indulásra, maguk dönthetik el, hogy melyiket vá-
lasztják a továbbiakban. Amennyiben ilyen dön-
tésrõl értesítést nem kapunk, akkor azt ajánljuk fel,
amelyikbõl a helyezési száma kisebb.
A regionális fordulóba jutás az elért teljesítmény
alapján készült rangsorban elfoglalt helyezés alap-
ján történik. Holtverseny esetén azon intézmények
tanulói élveztek elõnyt, amelyekbõl kevesebb ta-
nuló jutott be az adott tantárgy, illetve az összes
tantárgy esetében a regionális fordulóba.

A kiíró 2011. január 28-áig – honlapján,
illetve elektronikus levélben – értesíti a
II. fordulóba jutott versenyzõk intézmé-
nyeit a továbbjutottak nevérõl, illetve a kö-
vetkezõ forduló helyszínérõl és pontos
idõpontjáról.

3. fordulóba: Az országos döntõre a II. (regionális) forduló elsõ
helyezettjei (7 fõ), továbbá – a II. fordulóban elért
eredményük alapján – még legfeljebb 13 tanuló
kerül behívásra, így tantárgyanként 20-20 fõ.
Esetleges holtverseny esetén azokat a régiókat ré-
szesítjük elõnyben, ahonnan az adott tantárgyból,
illetve összességében kevesebb volt a továbbjutó.

A regionális fordulót követõ három héten
belül véglegesítjük a regionális forduló
eredményét, döntünk az 1–6. helyezettek-
rõl, akiket elismerõ oklevéllel jutalma-
zunk.
A kiíró honlapján teszi közzé a tantárgyan-
kénti eredményeket, valamint a továbbju-
tók névsorát.

Az eredmények közzétételének módja:
A kiíró által mûködtetett honlapon (www.suliszerviz.com) az OSZKTV menüponton keresztül érhetõ el a versenyrõl a
tájékoztatás.

Díjazás:
A regionális forduló 1–6. helyezettjeit elismerõ oklevéllel jutalmazzuk, a helyezettek intézményei emléklapot kapnak,
melyet postai úton juttatunk el számukra.
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A versenybizottság szervezõmunkájával összegyûjtött, valamint az országos döntõnek helyszínt biztosító intézmény és
fenntartója felajánlásából következõen minden évben az országos döntõ valamennyi résztvevõje és felkészítõ tanára (in-
tézménye) oklevelet (emléklapot) és tárgyjutalmat is kap.

A szervezõk elérhetõsége
Suliszerviz Oktatási és Szakértõi Iroda Kft. /Suliszerviz Pedagógiai Intézet/
4024 Debrecen, Kossuth u. 42.; Tel.: 52/534-490, 52/534-491, 20/9222-550; Fax: 52/534-490
e-mail: oszktv@suliszerviz.com
Versenybizottság: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Szalay Sándor

Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny

A verseny meghirdetõje a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány

A verseny célja:
A technika és a mûszaki tudományok fejlõdése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a késõbbiekben e területekre
kerülõ tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók fi-
gyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A versenyeink hatékonyságát igazolja, hogy a versenyeinken „felnövekvõ”
magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedõen szerepelnek, megelõzve az iparilag
fejlettebb országok tanulóit.
Fõ célunk, hogy a legjobb tanulóink tudjanak bánni a fizikai instrumentumokkal, képesek legyenek mérésbõl következ-
tetéseket levonni, korszerûen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelõ, ki-
emelkedõ tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellõ profizmussal tudják összekapcsolni a természet-
és mûszaki tudományok többi területeivel.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. évfolyam
10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Szakközépiskola
Gimnázium

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden tanuló, aki gimnázium vagy szakközépiskola 9. vagy 10. osztályába jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a
11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi elõkészítõ) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal
késõbb kezdték.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
9. évfolyam:
1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függõleges és
vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-tétel. Jellegzetes erõhatások: nehézségi, rugal-
mas, kényszererõ, súlyerõ, súrlódási jelenségek, közegellenállási erõ. A lejtõn mozgó tömegpont.
2. forduló:
A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:
Munka-energia: munka fogalma, gyorsítási-, emelési-, nyújtási-, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási,
helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája.
3. forduló:
A 9. évfolyam 1–2. fordulójának tematikája, valamint:
Tömegvonzás, bolygómozgás. Pontszerû és merev test egyensúlya.
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10. évfolyam:
1. forduló:
A 9. évfolyam tematikája, valamint
Ferdehajítás. A hidrosztatikai nyomás ismerete. Hõtágulás, gáztörvények, ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kine-
tikus modellje. A hõtan I. és II. fõtétele.
2. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam1. fordulójának tematikája, valamint:
Körfolyamatok. Halmazállapot-változások. Az elektrosztatikus alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerõsség, erõvona-
lak, fluxus. Ponttöltés és homogén térben az elõzõ fogalmak.
3. forduló:
A 9. évfolyam és a 10. évfolyam1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Elektrosztatika: munka, feszültség, potenciál, potenciális energiája, síkkondenzátor elektromos tér energiája.

Felhasznált irodalom: a Vermes Alapítvány által öt évente kiadott Mikola verseny feladatok és megoldások címû köny-
ve; az évente kiadásra kerülõ Vermes évkönyvek. Beszerezhetõk a Vermes Alapítványnál (9400 Sopron, Mátyás király
u. 24. Pf.263, tel/fax: (99) 312-393)
A forgalomban lévõ középiskolai fizika tankönyvek.

A nevezés módja, határideje
Az elsõ fordulóra jelentkezés a megyei versenyfelelõsökön keresztül.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.vermesalapitvany.hu honlapról.
A jelentkezés határideje 2010. december 5.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2011. február 15. (kedd) 14 – 17 h-ig, az iskoláknál

2. forduló: 2011. március 22. (kedd) 14 – 17 h-ig a MPI-k által felkért iskoláknál

3. forduló: 2009. május 2 – 5. (Az írásbeli érettségik idõpontjában)
9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
10. évfolyam: Sopron, Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskola és Gimnázium
Az elsõ két fordulóban a versenybizottság által elõállított feladatlapokat töltik ki a versenyzõk, a döntõkben az elméleti
fordulón feladatlapok kitöltése, a mérési fordulón egy mérési feladatlap alapján eszközhasználat és mérési jegyzõkönyv
elõállítása a feladat.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. fordulóból a feladatlap feladatainak teljesítése legalább 50%-ra.
2. fordulóból az adott évfolyam második fordulós versenyzõibõl az elsõ 50-be jutás.

Az eredmények közzétételének módja:
A második forduló eredményeit a www.vermesalapítvany.hu honlapon tesszük közzé, elsõ sorban a döntõbe jutottak
szempontjából. A döntõkbe jutottakat külön levélben is meghívjuk.
A döntõ eredményeit szintén közzé tesszük a www.vermesalapítvany.hu honlapon, valamint az adott évben megjelenõ
Vermes Évkönyvben. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzõk már ott megismerhetik
eredményeiket és helyezéseiket.

Díjazás:
A verseny döntõjében résztvevõ minden tanuló kap Vermes Évkönyvet az elõzõ tárgyévrõl, az elsõ tíz helyezett minden
kategóriában oklevelet és jutalomkönyveket illetve – tárgyat kap. Az elsõ helyezett Mikola érmet is kap.

A szervezõk elérhetõsége
Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány: 9400 Sopron, Mátyás király u. 24. Pf:263
Tel/fax: (99) 312-393; e-mail: vermesalapitvany@enternet.hu
Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskola és Gimnázium Sopron (Pápai Gyula szervezõ); 9400 Sopron, Ferenczy János u.
7.; Tel: (99) 511-820; e-mail: gypapai@t-online.hu
Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös (9. évfolyam döntõjére) (Kiss Miklós szervezõ); 3200 Gyöngyös, Kossuth La-
jos u. 33. Tel : (37) 505-265 ; Fax : (37) 505-261; e-mail: kiss-m@chello.hu
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Öveges József emlékverseny

A verseny meghirdetõje a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium

A verseny célja:
– hogy a 9–10. évfolyam tanulóinak figyelmét a matematika, a fizika és a környezetvédelem felé irányítsuk és meg-

mutassuk, hogy az iskolában eddig tanult ismeretek, hogyan hasznosíthatók a mindennapi élettel kapcsolatos, sok-
szor bonyolult problémák megoldásában

– hogy lehetõséget adjunk a tantárgyakhoz szorosan nem kapcsolódó szöveges, táblázatos, grafikonos információ ke-
zelésének gyakorlására

– a tehetségek, a jó versenyzõk felismerése, kiválasztása
– a lehetõség megteremtése az azonos érdeklõdésû tanulók és tanáraik személyes találkozására, eszmecseréjére
– Öveges József munkásságának, kísérleteinek, pedagógiai módszereinek megismertetése.

Szeretnénk megmutatni, hogy az interneten elérhetõ információk tudományos igényû, olykor kritikai értelmezése már az
általános iskolai tudással is lehetséges, ha kialakult a felhasználó helyes természettudományos szemlélete, és fejlett
problémamegoldó és szintetizáló képesség jellemzi.
A kitûzött problémák megfogalmazása során tudatosan szem elõtt tartjuk a Nat kiemelt fejlesztési feladatait és kulcs-
kompetenciáit. Mivel a megoldásokhoz lényegében csak az általános iskolai tantárgyi ismeretekre van szükség, nem te-
szünk különbséget a szakiskolákba, a szakközépiskolákba és a gimnáziumokba járó tanulók között.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
A verseny iskolatípustól függetlenül egy kategóriában zajlik. A 9. és 10. évfolyamon tanuló diákok ugyanazt a feladat-
sort kapják, és az értékelés is egységes. Az öt évfolyamos képzésben részt vevõ 11. évfolyamos tanulók is nevezhetnek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre nevezhetnek a magyarországi és a határon túli magyar tanítási nyelvû iskolák a megjelölt határidõig.
Az elsõ forduló után kialakított négyfõs csapatokkal vehetnek részt a döntõn.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem indulhat az a tanuló, aki a Nat szerinti 10. évfolyamos tanulmányait már befejezte fizika és/vagy matematika
tantárgyból.

A verseny témája, ismeretanyaga
1. forduló: Általános iskolai matematika és fizika tananyag
2. forduló: Általános iskolai matematika és fizika tananyag, ezen felül

– halmazok, algebra
– az egyenletesen változó mozgás leírása, függõleges és vízszintes hajítás
– egyenletes körmozgás.

Felkészüléshez felhasználható irodalom:
Bármely tankönyvsorozat matematikából és fizikából a 9. évfolyamig.
A verseny utóbbi 10 évében kitûzött feladatai, amelyek az iskola honlapjáról letölthetõk.
Az elõzõ évek feladatai nyomtatott kiadványban is megrendelhetõk a szervezõktõl.

A nevezés módja, határideje:
A jelentkezéshez az iskola honlapján (http://www.eotvos-tata.sulinet.hu.) található nevezési lapot kell kitölteni, és elekt-
ronikus vagy postai levélként visszaküldeni.
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.
A jelentkezés határideje: 2010. szeptember 30.
Nevezési díj: 1. fordulóra nincs

2. fordulóra van: 5000 Ft/csapat
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Fordulók
1. forduló: 2010. október 12-én az iskolákban
A kiküldött matematika és fizika feladatsor megíratása, és értékelése a javítási útmutató alapján.

2. forduló: 2010. november 13., szombat, 9–16 óráig
Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az 1. forduló után, 2010. október 20-ig beküldendõ az iskola által összeállított 2-2 kilencedikes és tízedikes tanulóból ál-
ló csapat fizika és matematika összesített pontszáma, a tanulók és felkészítõ tanáraik neve.
A beküldött eredmények alapján a legjobb 45 csapat kap meghívást a döntõre.
Egy iskolából több csapat is bejuthat a döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
A döntõbe jutott iskolák listája október 25-én megjelenik a verseny honlapján, ezen kívül az iskolák elektronikus meghí-
vó levelet is kapnak.
A döntõ eredményét ünnepélyes keretek között a verseny napján szóban ismertetjük a résztvevõkkel, majd az egész ered-
ménylistát feltesszük a honlapra.

Díjazás:
A döntõben résztvevõ tanulók emléklapot kapnak.
Az egyéni kategóriák elsõ hat-hat helyezettjét könyvjutalomban részesítjük:

Matematikából 1–6. helyezett
Fizikából 1–6. helyezett
Összetett (matematika és fizika együtt) 1–6. helyezett

Könyvjutalmat kapnak az 1–3. helyezést elért csapatok tagjai is, összesen 12 tanuló.
A felkészítõ tanárok számára tanulóik eredményei alapján pontversenyt hirdetünk. Az elsõ, második, harmadik helye-
zést elérõ kolléga tárgyjutalomban részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.
Telefon: 34/587 560; eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/versenyek/ovegesverseny/ovegesindex.htm
Magyar Csabáné (szervezõ tanár), mirene@freemail.hu; mobil: 70/45 88 443

XV. Tornyai Sándor országos fizikai feladatmegoldó verseny

A verseny meghirdetõje a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

A verseny célja:
A technika és a mûszaki tudományok fejlõdése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a késõbbiekben e területekre
került tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók
figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat.
Fõ célunk, versenyzési lehetõség biztosítása elsõsorban a református és evangélikus iskolák diákjainak, ezáltal is moti-
válva õket a fizikával való elmélyültebb foglalkozásra. Ugyanakkor a verseny módot ad a hasonló adottságú iskolák
teljesítményének összehasonlítására.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A jelentkezéseket a tanulók iskolái gyûjtik össze és küldik meg. Évfolyamonként iskolánként 1-1 tanuló jelentkezését
várjuk.
Minden középiskolai tanuló részt vehet, aki határainkon belül vagy azon túl magyar nyelven fizikát tanul, vagy képes fi-
zikafeladatok megoldására. Elsõsorban református és evangélikus iskolák diákjainak jelentkezésére számítunk.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
9. évfolyam: mechanika (rezgések és hullámok nélkül)
10. évfolyam: 9. osztály anyaga + hõtan + elektrosztatika
11. évfolyam: mechanika, hõtan, elektromágneses jelenségek
12. évfolyam: a teljes gimnáziumi fizikaanyag
Irodalom:
Gimnáziumi fizikatankönyvek, emelt szintû érettségihez is.
Korábbi évek feladatsorai.

A nevezés módja, határideje
Jelentkezési lap az iskolából kérhetõ, illetve az iskola honlapjáról (www.bgrg.hu) tölthetõ le február 1-tõl.
Bethlen Gábor Református Gimnázium, 6800 Hódmezõvásárhely, Szõnyi u. 2; email: bgrg@bgrg.hu
Jelentkezési határidõ:2011. február 28.
Nevezési díj: 500 Ft/fõ + a jelentkezési lapon megjelölt, igényelt ellátások költsége
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 4500 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
A verseny egyfordulós, idõpontja: 2011. április 8-10. A versenydolgozatok megírására 2011. április 9-én, szombaton
délelõtt kerül sor.
Helyszín: Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezõvásárhely

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny zárásaként eredményhirdetést tartunk. Az eredményeket a honlapon elérhetõvé tesszük, a résztvevõ iskolák-
nak elektronikus levélben megküldjük.

Díjazás:
Évfolyamonként az elsõ hat diák oklevélben és könyvjutalomban részesül.

A szervezõk elérhetõsége
Bethlen Gábor Református Gimnázium, 6800 Hódmezõvásárhely, Szõnyi u. 2.
bgrg@bgrg.hu; www.bgrg.hu; 62/241-703;
Szervezõ: Berecz János, bereczj@bgrg.hu

Vermes Miklós nemzetközi fizikaverseny

A verseny meghirdetõje a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Tehetségkutató Alapítvány

A kitûzött cél a hazai fizikus tehetségápolás és fizikaoktatás segítése és támogatása, társadalmi megbecsülésének növe-
lése, népszerûsítése, az ismeretszerzés, módszerátadás és szervezési tevékenység felkarolása, fizikaversenyek és konfe-
renciák szervezése és lebonyolítása és a tehetséggondozásban jeleskedõ fizikatanárok munkájának elismerése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– 9. évfolyam
– 10. évfolyam
– 11. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
– gimnázium
– szakközépiskola
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A jelentkezés és a részvétel feltételei: A Kárpát-medence minden magyar tannyelvû középiskolájának 9–10–11. évfo-
lyamába járó tanulója jelentkezhet versenyünkre

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel az elsõ és második fordulót hazájukban írják meg a tanulók, az általunk elkészített úgynevezett központi feladatla-
pokon, változtathatnak a helyi szervezõk, akik jobban ismerik a helyi tanterveket. A döntõ, amelyet Sopronban tartunk,
már minden tanuló számára ugyanazokat a feladatokat tartalmazza.
Felhasznált irodalom: A Vermes Alapítvány által öt évente kiadott „Mikola verseny és megoldások” címû könyv és az
évente kiadott „Vermes évkönyv”. Beszerezhetõk a Vermes Alapítványnál (9400 Sopron, Mátyás király u. 24. Pf.263
tel/fax: 99/312-393).

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):
Jelentkezés írásban, hazai tanulók számára közvetlenül a Vermes Alapítványnál (9400 Sopron, Mátyás király u. 24.
Pf. 263; tel./fax: 99/312-393). A határon túli tanulóknak a helyi szervezõknél. A jelentkezési lap letölthetõ az Alapítvány
honlapjáról: www.vermesalapitvany.hu
Határidõ: 2011. március 31.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
A döntõ 2011. június (a tanév befejezése utáni napok)
A döntõk helyszínei: Nyugat-magyarországi Egyetem, Róth Gyula Gyakorló Szakközépiskola, Vas- Villamosipari
Szakképzõ Iskola

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ fordulóból a feladatlap feladatainak teljesítése legalább 50%-ra.
A második fordulóból az egyes országokban az adott évfolyam legjobb, meghatározott számú tanuló jut be a soproni
döntõbe.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk.
A döntõ eredményeit évenként a Vermes évkönyvben jelentetjük meg, valamint a verseny honlapján is elérhetõ lesz.

Díjazás: A verseny elsõ tíz helyezettje minden kategóriában oklevelet és jutalomkönyveket kap. Az elsõ helyezettek
Vermes éremben is részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége
Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló és Tehetségkutató Alapítvány Vermes Miklós
9400 Sopron, Mátyás király u.24. Pf.:263
Tel/fax: 99/312-393; e-mail: vermesalapitvany@enternet.hu; horvathne.hatos.eva@gmail.hu

XLIII. Irinyi János középiskolai kémiaverseny

A verseny meghirdetõje: a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, és a Miskolci Egyetem

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni, növelni a természettudományos
tanulás és tanítás hatékonyságát a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban.
Az Országos Tanulmányi Versenyek évenként megújuló, és bõvülõ szakmai rendezvények, fõ céljuk a tehetségek felku-
tatása, a tehetség gondozása, és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szán-
nak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni produktumokban tükrözõ-
dik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktató munka hatékonysága.
Az Irinyi Verseny, mint a kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon és a határon túli magyar kémia-
oktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt növeli a tanulás és tanítás haté-
konyságát. A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a következõképpen fogalmazhatjuk meg: A kitûzött feladat a
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versenyzõ tudásának mélységét és ne csak a mennyiségét mérje. Vagyis a probléma megértése, vagy a megoldáshoz ve-
zetõ út késztessen gondolkodásra. Úgy kell megválasztani a feladatot, hogy a kitûzött idõn belül megoldható legyen.
A feladatok készítõinek célkitûzése, hogy a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövetõ, a lényegkiemelõ, a
problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcs-
kompetenciákat) próbálja meg mérni természettudományos és azon belül kémiai szempontból.
Közvetett céljaink között szerepel, – tudván a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra-, hogy az egész magyar
kémiaoktatást befolyásoljuk a képességközpontú gyakorlat orientált tanítás irányába.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói.
I.a. kategóriába tartoznak azok, akik legfeljebb heti 2 órában tanulták a kémiát.
I.b. kategóriába soroljuk azokat a versenyzõket, akik a heti 2 óránál magasabb óraszámban tanulták a kémiát ( a kémia,
természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
I. c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a ké-
mia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthetõ.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói.
II.a. kategóriába tartoznak azok, akik legfeljebb heti 2 órában tanulták a kémiát.
II.b. kategóriába soroljuk azokat a versenyzõket, akik a heti 2 óránál magasabb óraszámban tanulták a kémiát (a kémia,
természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
II. c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a ké-
mia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthetõ.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig
tanulják a kémiát.
A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyben részt vehet valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9–10. évfo-
lyamos, ill. ennek megfelelõ évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem
vehetnek részt a versenyen.
A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki a jelentkezett tanulók listáját a megadott határidõig
továbbítja a megyei pedagógiai intézeteknek.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A bizottság vezetõje valamint a feladatokat ismerõ tag, nem lehet olyan akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a
versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az elméleti verseny anyaga az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve, “az ember a ter-
mészetben mûveltségi területbe beágyazva”. Az elméleti tudás terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára és a
kémia történetének magyar vonatkozásaira, legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakor-
lati versenyen a logikai készségek, eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylõ elemzésben kell
jártasságot bizonyítani. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu web oldalon található
anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetõk és feladatok.

A nevezés módja, határideje:
Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét kategóriánkénti
bontásban
2010. december 15-ig.
Nevezési díj: nincs.
Fizetendõ nevezési és részvételi díj a döntõ fordulóra 8500 Ft/fõ (szállás, ellátás)
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Fordulók
Az iskolai fordulót (1.) az iskolák szervezik, bonyolítják le.
A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladat) áll, amelyet a Versenybizottság készít el, és a pedagó-
giai intézeteken keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása a zárthelyik szabálya szerint történik. A szak-
tanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a
Pedagógiai Intézethez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó ta-
nulók névsorát. A forduló írásbeli feladatlapból áll, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A
feladatlap két részbõl áll:

– elméleti feladat, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintû alkalmazását hivatott mérni,
számos ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal,

– számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszköz használat, az
olvasás szövegértés és a kémiai ismeret kombinációja.

A második forduló írásbelibõl és gyakorlatból áll, a pedagógiai intézetek szervezik és bonyolítják le, (megyénként egy
helyszínen). A feladatlapot a Versenybizottság készíti el és juttatja el a pedagógiai intézeteknek. A javítást a pedagógiai
intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján elkészítik az országos döntõbe jutott tanu-
lók névsorát kategóriánként. A döntõbe nevezhetõ tanulókat a selejtezõk eredményei alapján választják ki a pedagógiai
Intézetek, ill. Budapesten a Fõvárosi Pedagógiai Intézet. A benevezhetõ megyei létszámot az elõzõ verseny eredményei-
nek figyelembevételével határozza meg a Versenybizottság, és megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. A forduló:
már nem csak írásbeli feladatot tartalmaz, hanem megjelenik mellette a gyakorlati feladat is, ezzel is jelezve a természet-
tudományos tárgyak esetén szinte nélkülözhetetlen gyakorlati készségek fontosságát. Az I.c. és II.c. kategória közép-
döntõjének lebonyolítása nem a pedagógiai intézetek feladata, hanem a jelentkezõ szakközépiskolák egyikében történik.
A középdöntõ eredményének ismeretében a Versenybizottság választja ki a döntõbe kerülõ tanulókat, amelyek létszáma
független a megyei keretszámtól.

Az országos döntõt (3.) fordulót a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Miskolci Egyetem szervezi, bonyolítja le. A dön-
tõ 3 napos, írásbelijén minden versenyzõ azonos feladatlapokat kap. A versenyzõ a tanulmányainak megfelelõ feladato-
kat kiválasztja, és azokat oldja meg. A laboratóriumi gyakorlaton más-más feladatot kapnak a 9. illetve a 10. osztályos ta-
nulók. A szóbeli nyilvános. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelõen, kategóriánként végzi
a Versenybizottság.

A fordulók idõpontja:
1. forduló: 2011. február 9.
2. forduló: 2011. március 16.
3. forduló: 2011. május 6-8.

A VERSENY HATÁRIDÕI:
Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók nevét kategóriánkénti
bontásban 2010. december 15-ig.
A megyei pedagógiai intézetek megküldik a versenyezni kívánó tanulók nevét iskoláját, kategóriánkénti bontásban, a
Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest Fõ u. 68., Tel: 201–6883, Fax:
201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu) 2011. január 8-ig.
A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot és egy-egy példányban eljuttatja a pedagógiai intézeteknek 2011. február
4-ig.
A pedagógiai intézetek továbbítják a feladatlapokat az iskolákhoz 2011. február 8-ig.
Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint 2011. február 9-én, szerdán, 14-16 óráig.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézet által megadott pontszám feletti dolgozato-
kat a pedagógiai Intézethez, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar
Kémikusok Egyesületének 2011. február 21-ig.
A pedagógiai intézetek által felkért versenybizottság (ill. c kategóriák esetében az Irinyi Versenybizottság) felülbírálja a
felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar
Kémikusok Egyesületétének 2011. február 28-ig.
A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a pedagógiai intézeteknek a megyei forduló feladatlapjait a tanulói létszám-
nak megfelelõ példányszámban 2011. március 16-ig.
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A megyei fordulók lebonyolítása a pedagógiai intézetek által felkért iskolákban 2011. március 16-án (szerdán) 9 -13
óráig.
A pedagógiai intézetek az eredmények alapján elkészítik az országos döntõbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A
névsort kiegészítik a kísérõtanárok névsorával, akik a döntõ értékelõ munkájában is részt vesznek. A két névsort megkül-
dik az Irinyi János Kémiaverseny Bizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és intézkednek a részvételi
hozzájárulás befizetésérõl 2011. április 1-ig.
Az országos döntõ Miskolc, 2011. május 6-8.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Pedagógiai Intézetek által megadott pont-
szám feletti dolgozatokat a Pedagógiai Intézethez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a me-
gyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzõk dolgozatait a Versenybizottság
bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.
A 2. fordulóban (megyénként egy helyszín) a javítást a Pedagógiai Intézetek által felkért megyei versenybizottság vég-
zi, az eredmények alapján elkészítik az országos döntõbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A benevezhetõ megyei
létszámot az elõzõ verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg a Versenybizottság, és még az elsõ fordu-
ló elõtt megküldi a megyei Pedagógiai Intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntõbe kerülõ tanulók létszámát és
névsorát a Versenybizottság állapítja meg.

Az eredmények közzétételének módja:
Az országos döntõn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A versenyeredmények felkerül-
nek az internetre a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetõek, valamint a verseny teljes anyaga (ered-
ményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás:
Az országos döntõn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik, amikor kategóriánként, a lét-
számmal arányosan, 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság elõzetes javaslatának megfelelõ
tárgy- és pénzjutalmat. További versenyzõk írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedõ részeredmé-
nyekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján a 1998-ban alapított, pénzjutalommal és
egyéb értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön
díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintû szakmai-emberi teljesítmények elismerését,
ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítõ pedagógusokat is.

A szervezõk elérhetõsége:
Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest Fõ u. 68., Tel: 201–6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu.

„A mi világunk” országos természettudományi tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és
Könnyûipari Tagintézménye

A verseny célja: a tanulók természettudományos érdeklõdésének felkeltése, a problémamegoldó képességük fejleszté-
se, az ismeretek kreatív alkalmazása, a környezettudatos és takarékos, gazdaságos szemlélet kialakítása, az informatikai
eszközök használatához szükséges és a kommunikációs képességek fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyamos tanulók egy kategóriában

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: szakközépiskola és szakiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre háromfõs csapatok jelentkezhetnek e-mailben az elsõ forduló megoldásainak beküldésével egyidejûleg.
Egy intézménybõl több csapat is indulhat. Egy tanuló csak egy csapat tagja lehet. Ha egy diák valamilyen ok miatt kiesik,
kilép a csapatból, másik tanuló helyettesítheti.
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A versenyen való részvétel kizáró okai: nem a megadott korcsoport és iskolaszint; a megoldások teljes egyezése (má-
solás), a nevezési díjat nem fizeti be a csapat.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: a Nat Ember a természetben, Matemati-
ka, Földünk – környezetünk és Informatika mûveltségi területe; az elsõ három fordulóban bármi használható, a döntõben
a szervezõk biztosítják a szükséges eszközöket. A 2009/2010 tanévi versenyrõl tájékozódhatnak iskolánk honlapján (fel-
adatsorok, döntõ képei stb..)
www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu/amivilagunk2009/2010

A nevezés módja, határideje:
A nevezési lap letölthetõ az iskola honlapjáról (www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu). Jelentkezés megküldése elektroni-
kusan (e-mail cím: amivilagunk@gmail.com).
Nevezni 2010. szeptember 1. és 2010. november 10. között lehet.
Nevezési díj: 1000.Ft/fõ a nevezési lappal egyidõben kell átutalni az iskola számlájára. (Raiffeisen Bank Zrt.
NGSZ-SZSZKSZ/Kossuth Zs. 12067008-00119351-06100003). Fontos, hogy az átutaláson – a megjegyzés rovatban- a
csapat nevét tüntessék fel, valamint az ÁFÁ-s számlán feltüntetendõ cégnevet (pl. az iskoláét, alapítványét, ha átvállalja
a díjat) jelezzék!

Fordulók
1. forduló: 2010. október 10.– kitûzött feladatok megjelennek az iskola honlapján .
2. forduló: 2010. november 10. – kitûzött feladatok megjelennek az iskola honlapján.
3. forduló: 2011. január 10.- kitûzött feladatok megjelennek az iskola honlapján
A feladatok havonta jelennek meg, és egy hónap áll a csapatok rendelkezésére, hogy a megoldásokat e-mailben
visszaküldjék.
A hagyományos tesztjellegû, feleletválasztós feladatok mellett, játékos rejtvények, házilag elvégezhetõ kísérletek, a glo-
bális folyamatok ok-okozati összefüggéseinek felismerését kérõ feladatok szerepelnek.
4. döntõ: 2011. március 26. – szóbeli, gyakorlati feladatok, helyszín: Szeged

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: a három internetes forduló után
a legtöbb pontot gyûjtõ elsõ tíz csapat kerül a döntõbe

Az eredmények közzétételének módja: a verseny állása folyamatosan a honlapon követhetõ a csapatnevekkel.

Díjazás: A döntõbe jutott tanulók és tanáraik oklevelet kapnak, az elsõ három helyezett vásárlási utalványt, értékes
tárgyi eszközöket kap.

A szervezõk elérhetõsége
Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyûipari Tagintézménye,
6724 Szeged, Kodály tér 1.
Dr. Szatmáryné Mészáros Ibolya; 06-20/233-65-78; E-mail címe: szatmaryne@freemail.hu
Víghné Tisóczki Tünde; 06-20/464-73-10; E-mail címe: vight@c2.hu
Pósfainé Szarvas Éva; 06-70/554-0996; E-mail címe: szarvase@gmail.com
Honlap címe: www.kossuthzs-szeged.sulinet.hu/amivilagunk2010/2011

Avram Hershko országos természettudományi verseny

A verseny meghirdetõje a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A verseny célja: a természettudományok, elsõsorban a kémia, a biokémia, a biológia, a környezetvédelem és a környe-
zettudatos magatartás népszerûsítése. A Nobel-díjas magyar tudósok életének és munkásságának megismerése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák)
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre 3 fõs, vegyes korosztályú 9–10. évfolyamos diákokból álló csapatok nevezhetnek (egy iskolából maximum
2 csapat).
A nevezés feltétele:
Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az ön-
álló megfigyelést, kísérletet, kutatást tartalmazó pályamûveket a bírálók elõnyben részesítik.
A benyújtandó dolgozatok terjedelme 5 oldal (Word, 12-es betû-méret, 1.5-es sorköz) + mellékletek.
A pályamûveket 2 példányban nyomtatott formában és 1 példányban elektronikus formában (CD-n word formátumban
elmentve) kérjük eljuttatni a rendezõ iskolához.
Az esszét tartalmazó borítékra rá kell írni: „Természettudományi verseny”
A nevezés határideje: 2011. március 07. (postabélyegzõ kelte)

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– A határidõn túl benyújtott pályamû.
– Meg nem engedett eszközök használata.
– A felügyelõ tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.
– A verseny helyszínének elhagyása

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Ajánlott irodalom:

– Középiskolában használt tankönyvek és feladatgyûjtemények (kémia, biológia)
– Dr. Rózsahegyi Márta–Dr. Wajand Judit: Látványos kémiai kísérletek – kísérletgyûjtemény 8-12. évfolyam, Moza-

ik Kiadó
– Csókási Andrásné Czegléd Anna–Jámbor Gyuláné–Horváth Andrásné Szabó Emõke–Kissné Gera Ágnes: BioLo-

gika – Fogalomgyûjtemény és összefoglaló táblázat 7-10.évfolyam, Mozaik Kiadó
– Rózsahegyi Márta- Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához, Tankönyvkiadó
– www.enc.hu/1enciklopedia/aktuális/avramhershko.html
– Magyar Tudomány 2004/11 1277. o.
– www.matud.iif.hu/04nov/12.html
– www.mta.hu/index.php
– www.termeszetvilaga.hu/szamok/ev2005/tv0502/gergely.html
– www.mindentudas.hu/mindentudasegyeteme/20050419afeherjek.html
– www.magyarorszag.hu/orszaginfo/adatok/hiresmagyarok/nobel.html

A nevezés módja, határideje
Nevezés feltétele esszé készítése a fenti szempontok szerint. Csapatoknak meg kell adni az iskolájuk pontos nevét és cí-
mét, elérhetõségüket, a csapat névsorát, évfolyamát, a felkészítõ tanár nevét és elérhetõségét.
A nevezés határideje: 2011. március 07. (postabélyegzõ kelte)
A nevezési cím: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 5300 Karcag Szentannai u. 18.
e-mail cím: sztannai@externet.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló:
Esszé készítése bármilyen kémiai, biokémiai, orvostudományi, biotechnológiai vagy környezetvédelmi témából. Az ön-
álló megfigyelést, kísérletet, kutatást tartalmazó pályamûveket a bírálók elõnyben részesítik.
Beadási határidõ: 2011. március 07. (postabélyegzõ kelte). A határidõn túl benyújtott pályamûveket nem áll módunk-
ban elfogadni, azok kizárásra kerülnek.

2. Döntõ
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértõk végzik. A bírálók által megfelelõnek minõsített munkák alko-
tóit szóbeli fordulóra hívjuk, melynek idõpontja: 2011. április 08.
A szóbeli forduló menete:
I. rész: a nevezéskor beadott esszé ismertetése 5-7 percben
II. rész: írásbeli feladatsor megoldása
III. rész: laboratóriumi gyakorlat
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A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A beküldött pályamunkákat egységes szempontrendszer alapján független zsûri bírálja, és minõségük szerint pontozza.
A bírálat célja a megfelelõ minõségû munkák kiválogatása, ez alapján történik a csapatok meghívása a szóbeli fordulóra.
A csapatok szerzett pontjai a végsõ értékelésbe beszámítanak.
A továbbjutó csapatokat e-mailben 2011. március 21-ig értesítjük.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny napján az ünnepélyes díjátadás keretében, a rendezõiskola honlapján (http://www.szentannai-karcag.suli-
net.hu/versenyek/ ), valamint a helyi újságban és televízióban.

Díjazás:
A zsûri az I-III. helyezett csapatok diákjait és felkészítõ tanáraikat tárgyjutalommal és oklevéllel díjazza.
Az egyes részfeladatokat legjobban teljesítõ csapatok különdíjban részesülnek.
A versenyen részt vevõ diákok és felkészítõ tanáraik konferenciacsomagot és emléklapot kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium; Karcag, Szentannai S. u. 18. 5300
Telefon: 59/312744, Fax.: 59/312451, e-mail: sztannai@externet.hu
Egyedné Szûcs Judit, telefon:06-30/7395074; e-mail: eszj@freemail.hu
Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna, telefon:06-20/5456395; e-mail: pleso67@freemail.hu
Gyökeresné Tóth Mária, telefon:06-30/2253727, e-mail: gynetmarika@gmail.com

Bugát Pál XXVIII. országos középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ

A verseny meghirdetõje a TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola (Gyöngyös),
Mátra Múzeum (Gyöngyös), GYÖNGYÖK Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös)

A verseny célja:
A tehetséggondozó célú, nagy hagyományú és ismertségû, 28 éve megrendezésre kerülõ Bugát Pál Országos Középisko-
lai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ célkitûzése a középiskolai diákok természettudományos mûveltsége fej-
lesztése. A Nat „Ember a természetben” mûveltségterület alapján a résztvevõ középiskolai diákok figyelmét, érdeklõdé-
sét a tudományos eredmények és a társadalmi folyamatok egymásra hatásának komplex szemlélésére irányítja, elmélyít-
ve az élõ és az épített környezet jelenségeirõl való környezettudatos gondolkodásukat és megerõsíti aktív környezetmeg-
ismerõ és -védõ magatartásukat. A vetélkedõ fejleszti a diákok tanulást és életvitelt segítõ innovatív problémamegoldó
képességét. A vetélkedõ erõsíti a középiskolai diákok csapatmunkáját és az önálló kutatási tevékenységüket, összehan-
golva az iskolai oktató-nevelõ tevékenységgel és a tehetséggondozással.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: egységes

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A verseny szervezõi várják azon középiskolák (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) diákjai jelentkezését, akik
komplex természettudományos ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz és az informatika terü-
letérõl. Tanulmányaik során érdeklõdéssel fordulnak a tudományos eredmények és a társadalmi folyamatok egymásra
hatásának vizsgálatához; felelõsen gondolkodnak az élõ és épített környezet jelenségeirõl és folyamatairól; valamint
részt vesznek a diák-kutatótevékenységben.

A versenyre a gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák 9–10. osztályos diákjaiból álló 3-3 fõs csapatok nevezhet-
nek. Középiskolánként max. 5 csapat vehet részt az országos tehetséggondozó versenyen.
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A versenyen való részvétel kizáró okai:
1. A pályázati feltételeknek nem megfelelõ nevezés.
2. A versenyzõ diákok által nem megengedett eszközök (mobiltelefon, szakkönyv, személyes segítség stb.) használata az
egyes fordulókon.
3. A versenyzõ csapat nem jelenik meg a verseny bármely fordulóján.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Atomkorszakban élünk
A Kémia Nemzetközi Éve és az atommag felfedezésének 100 éves évfordulója

Az ENSZ Közgyûlés 63. ülésszaka – 2008. december 30-án – 2011-et a Kémia Nemzetközi Éve (International Year of
Chemistry) megjelöléssel tisztelte meg. 2011-ben lesz száz éve annak, hogy Maria Sklodowska-Curie megkapta a kémi-
ai Nobel-díjat. Ez az évforduló ráirányítja a figyelmet a nõk növekvõ szerepvállalására is a természettudományok terüle-
tén. Marie Curie-t a nukleáris tudományok „anyjának” tekintik. Munkássága kiterjedt a kutatási terület népszerûsítésére
is annak érdekében, hogy minél hamarabb minél többet megismerjen az emberiség arról a nagy jelentõségû felfedezés-
rõl, ami az 1903-ben írt doktori értekezésében olvasható; s mely elõsegítette Rutherford 1911-es felfedezését: az atom-
mag megismerését. Mára a nukleáris technika elemei a mindennapok szerves részét képezik, mint pl. energiatermelés,
orvosi diagnosztika és terápia, anyagvizsgálat, különbözõ szintézisek lépéseinek kidolgozása, geológiai folyamatok
nyomon követése stb. hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ismert, hogy az atommag felfedezése óta eltelt száz év
alatt eljutottunk odáig, hogy ma már az anyag legkisebb építõkövet kutatjuk.

Néhány fontos terület, ahol lényeges elõrelépés történhet a természettudományos gondolkodásmód jelentõségének a
megismertetésében:
1. A társadalommal folytatott párbeszédben világossá kell tenni, hogy a természettudományok fontos közremûködõi
napjaink aktuális globális problémái (vízgazdálkodás, környezetvédelem, táplálkozás és élelmiszerbiztonság, energiael-
látás, fenntartható fejlõdés) megoldásában.
2. A természettudományok mûvelõinek, és a mûszaki szakembereknek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy mi-
lyen új problémák jelennek meg, amelyek a természet- és mûszaki tudományok eredményei segítségével kezelhetõk.
3. A fenti célok elérését és a természettudományos ismeretek elterjesztését, figyelemmel kísérését a Kémia Nemzetközi
Éve és az Atommag Nemzetközi Éve segítheti.

Azt várjuk a versenyzõktõl, hogy felkészülésük során ne csak megtanulják, hanem gondolják is át a 2010/2011. évi témá-
jához kapcsolódó kérdéseket; lényeges folyamatokat; felhasználva a középiskolai kémiai, biológiai, fizikai, földrajzi és
természetesen informatikai ismereteiket. A vetélkedõ szellemisége arra ösztönzi a versenyzõ fiatalokat, hogy természe-
tet és annak leírására szolgáló tudományokat ne külön-külön szemléljék, hanem a természetet komplex egészként kezel-
jék. Járjanak nyitott szemmel a világban és vegyenek észre minél több érdekes jelenséget, vessenek fel minél több izgal-
mas kérdést, és próbálják megmagyarázni, illetve megválaszolni azokat ismereteik segítségével, illetve keressenek
választ a különbözõ ismerethordozók kritikus felhasználásával!

Ajánlott irodalom:
Marx György: Atommag-közelben
Marx György: Életrevaló atomok;
Tóth Eszter–Holics László–Marx György: Atomközelben;
Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;
Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD – http://members.iif.hu/rad8012/
A Természet Világa, a Fizikai Szemle, az Élet és Tudomány, a National Geographic, a GEO folyóiratok témával kapcso-
latos ismeretterjesztõ cikkei. A napi sajtóban megjelenõ – témához kapcsolódó – cikkek, hivatkozott források, internetes
helyek.

A nevezés módja, határideje
A nevezés a TIT Stúdió Egyesület jelentkezési lapján történik: feltüntetve a középiskola nevét, címét (tel., e-mail, fax); a
csapattagok, továbbá a felkészítõ tanár(ok) nevét (neveit), címét (címeit), e-mail-jét.
A jelentkezési lap postán, e-mailben, ill. faxon küldhetõ meg a TIT Stúdió Egyesület részére: 1113 Bp., Zsombolyai u.
6.; info@tit.hu vagy fax: 385-0414.
Határideje: 2010. december 15.
Nevezési díj nincs
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Fordulók
1. forduló: helyi iskolai forduló 2011. február 20-ig (azonos feladatokból álló írásbeli) azokban a középiskolákban,
ahol ötnél több csapat jelentkezett a versenyre.

2. forduló: országos elõdöntõ 2011. április 21-26. között Budapest. Ezen a fordulón a középiskolákat max. 5 csapattal
képviselõ versenyzõk team-munkában azonos írásbeli feladatokat oldanak meg (tesztek, feladatlapok, esszékérdések).
Az országos elõdöntõ eredményérõl minden csapat értesítést kap 2011. május közepéig.

3. forduló: országos döntõ 2011. augusztus 24-26. Gyöngyös-Mátrafüred. A döntõbe jutó csapatoknak – külön elbí-
rálandó feladatként – 6-10 gépelt oldalnyi, önálló tudományos ill. tudománytörténeti tevékenységet javasolt folytatni,
kutatási naplóban rögzítve. A témakör szabadon választható, de a vetélkedõ fõ témájához kell kapcsolódjék. Az országos
döntõ írásbeli, szóbeli, labor- és terepgyakorlatból, valamint informatikai, szimulációs feladatok megoldásából áll.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A helyi, iskolai fordulót követõen az egyes középiskolákból max. 5 csapat vehet részt az országos elõdöntõn. Az orszá-
gos elõdöntõn résztvevõ középiskolák csapataiból a legtöbb pontszámot elért 20-25 csapat (60-75 diák) jut az országos
döntõbe. Az egyes fordulók eredményérõl, a továbbjutott csapatok helyezési és pontszámáról írásban kapnak értesítést a
középiskolák igazgatói és a felkészítõ tanárok.

Az eredmények közzétételének módja:
A helyi iskolai forduló eredményeinek közlése írásban.
Az országos elõdöntõ eredményeirõl írásos értesítést küldünk a középiskoláknak az elért pontszámokról, helyezésekrõl,
továbbjutásról (2011. május közepe).
Országos döntõ: az írásbeli feladatoknál és a szóbeli, terep, labor és számítástechnikai feladatok megoldása után szóbeli
értékelés. A döntõ zárásaként helyszíni eredményhirdetés, majd írásos értesítés a középiskolák fenntartóinak, igazgatói-
nak. Az Oktatási Közlöny és a Természet Világa, a TIT Stúdió honlapja (valamint internet és szaklapok) közlik az elsõ
20 helyezett iskola nevét; a nyertes csapatok névsorát és a felkészítõ tanárok nevét.

A Bugát Pál XXVIII. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi Vetélkedõ információs anyaga megjelenik
az interneten a TIT Stúdió Egyesület honlapján (www.tit.hu),
valamint a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola honlapján, http://www.berze-nagy.sulinet.hu címen.

Díjazás:
Az elsõ öt helyezett csapatnak személyenként: a diákok-kutatótevékenységét segítõ értékes tárgy- és könyvjutalmak, va-
lamint oklevél a döntõbe került valamennyi középiskolai diáknak s a középiskolának.

A szervezõk elérhetõsége
TIT Stúdió Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
Bukta Eszter fõmunkatárs, versenytitkár, telefon: 06-1–385-0514, 06-1-466-9019, 06-30-290-5197,
fax: 06-1–385-0414; internet: www.tit.hu; e-mail: info@tit.hu
Juhász Nagy Ágnes igazgató, TIT Stúdió Egyesület
dr. Radnóti Katalin fõiskolai tanár, kandidátus, ELTE TTK, a zsûri elnöke

36. Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai In-
tézet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara Mosonmagyaróvár, a Termé-
szetBÚVÁR folyóirat, az Élet és Tudomány hetilap Szerkesztõségei gondozásában hirdetjük meg.

A verseny célja:
Harmincöt évvel ezelõtt a Gyõr-Moson-Sopron megyei kezdeményezõk körültekintõ bölcsességgel döntöttek, amikor a
biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között
dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igye-
kezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. A Kitaibel Pál nevét viselõ középiskolai biológiai
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verseny 29 éve kibõvült a környezet- és természetvédelem feladatkörével. Kiemelkedõ érdeme, hogy a tanulók és taná-
rok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörû kapcsolatokra, folyamatos olvasásra,
tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvû középiskolásainak bekapcsolásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9. évfolyam
10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Gimnázium (4 – 6 – 8 osztályos)
Szakközépiskola, Szakiskola
Külföldi tanulók esetében az azonos korcsoport képzését biztosító iskolatípusok.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen a hazai gimnáziumok, szakközépiskolák, technikumok kilenc és tizedik évfolyamos (a 14. életév feletti év-
folyam) tanulói, valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvû, azonos iskolatípusú és évfolyamú (élet-
korú) tanulói vehetnek részt. Utóbbiak bekapcsolódását, versenyfeltételeik biztosítását, országonként külön
megállapodás rögzíti, versenyfelelõseik megnevezésével.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Eltérõ iskola és korcsoportba tartozás. Külföldi tanulók esetén a magyar nyelv ismerete.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az iskolai, a megyei (fõvárosi, külföldi) selejtezõk és a szóbeli döntõ kérdéseit, a TermészetBÚVÁR valamint az Élet és
Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenõ biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közlemé-
nyeibõl kell összeállítani. Mindkét lap a tanév kezdetén felhívást közöl és folyamatosan megjelöli a versenyen számítás-
ba jövõ cikkeket. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának – Kitaibel Pál – tevékeny-
ségére; a szóbeli döntõben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk, illetve a
részt vevõk országaira vonatkozó védett területek és fajok) vonatkozó kérdések.

Az iskolai fordulóig a jelentkezõknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében
tervezett vizsgálódásukról:

– Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévõ terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
– Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévõ terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetõségei.

A mosonmagyaróvári országos döntõbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikrõl – maximális 5 per-
ces idõtartamú – kiselõadásban számolnak be. Az elõadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom – egyéni mun-
ka, teljesség, szerkesztõ és kifejezõkészség, szemléltetés. Normál méretû diaképek, írásvetítõ fóliák, digitális felvételek,
prezentációk projektorral történõ bemutatására van lehetõség. A döntõben minden tanulónak meg kell oldania fajismere-
ti – vetítettképes feladatokat, valamint egy tesztkérdésekbõl álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatá-
rozott részébõl. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselõadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a
legjobbakat. Ez azonban független a verseny pontozási menetétõl. A kiselõadásokra való felkészüléshez a szaktanáro-
kon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különbözõ intézmények (pl. múzeumok, állat- és
növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdetõ lapok korábbi
írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos gondjait bemutató szakkönyvek.
A nevezés módja, határideje
A tanulók a versenyre 2010. november 19-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál
vagy az igazgatónál.
Az iskolák igazgatója köteles a jelentkezõk létszámadatait iskolatípus és évfolyambontásban 2010. november 26-ig el-
juttatni a megyei (fõvárosi, nemzetiségi) felelõsnek.
A megyék (a fõváros illetve az egyes országok versenyfelelõse) illetékes szervezõje az összesített adatot közli a verseny
országos felelõsével, Hoczek Lászlóval – 2010. december 3-ig. (Postacím: 9400 Sopron Szent György u. 9. – 9400; mun-
kahelyi tel. és fax: 06/99/506-472, E-mail: kitaibel@sopron.hu).
Az iskolai selejtezõket 2011. január 10–14. között kell lebonyolítani. A következõ fordulóba jutásról az iskola szakta-
nára, vagy szaktanári munkaközössége dönt. A továbbjutók létszámát az iskolák 2011. január 21-ig jelentik a megyei
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(fõvárosi, nemzetiségi) felelõsnek, aki az összesítés eredményeként közli a verseny országos felelõsével, hogy milyen
postacímre, hány példányban kérnek feladatsort és megoldási kulcsot a szervezõktõl.
Határidõ: 2011. január 28.
A második forduló lebonyolításához szükséges feladatsort és megoldási kulcsot – a jelentett adatoknak megfelelõen – a
szervezõk küldik meg a megyékhez (a fõvároshoz valamint a külföldi felelõsökhöz), 2011. február 25-ig. A feladatsor to-
vábbi kezelése (borítékba helyezés, bélyegzõvel való lezárása) a területi felelõsök feladata, a második fordulót össze-
vontan rendezik meg. A megadott idõponttól azonban nem lehet eltérni.
A második fordulót – amely a nemzetközi döntõbe jutás meghatározója – a zárthelyi írásbeli vizsgák szabályai szerint
kell lebonyolítani 2011. március 4-én, 14–16 óra között.
A szaktanárok a javítás, illetve a pontszámok megállapítása után a bélyegzõvel lepecsételt értékelõ lapokat, az igazgató-
nak adják át, aki azt a területileg illetékes felelõsnek küldi meg 2011. március 11-ig.
A kialakult helyezési rangsornak megfelelõen az iskolák igazgatói a nemzetközi döntõbe került tanulók számára – a szer-
vezõk által elkészített – jelentkezési lapot, részletes tájékoztatót kapnak a területi felelõsöktõl 2011. március 18-ig.
A kitöltött jelentkezési lapot, az azon szereplõ soproni címre 2011. április 1-ig kell megküldeni. Ugyanez a határideje a
kísérõtanári jelentkezési lapok továbbításának is; a határidõk betartásáért az iskolák igazgatói a felelõsek.
A mosonmagyaróvári nemzetközi döntõt 2011. április 22–24. között rendezik.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló:
Az iskolai selejtezõt a szaktanár (vagy megállapodás alapján, közös összeállítású) kérdéssor alapján kell lebonyolítani.
Az iskolai selejtezõket 2011. január 10–14. között kell lebonyolítani.

2. forduló:
A megyei (fõvárosi, külföldi) fordulót pedig, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a
megyei pedagógiai intézet, vagy az általa megbízott szervezõ által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint. A má-
sodik fordulót a zárthelyi írásbeli vizsgák szabályai szerint kell lebonyolítani 2011. március 4-én, 14–16 óra között.

3. forduló:
A mosonmagyaróvári nemzetközi döntõt 2011. április 22–24. között rendezik.
A szóbeli döntõben 8-8 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló szerepelhet, de a Versenybizottság a külföldiek ettõl
eltérõ elbírálásról is dönthet. A nemzetközi döntõt az elsõ bekezdésben felsorolt intézmények szervezik és bonyolítják
le, biztosítva a tanulók és felkészítõ tanáraik legjobbjainak jutalmazását: oklevél, folyóirat elõfizetések, könyvek, termé-
szetvédelmi táborozás stb. A verseny e szakaszának színhelye a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kara Mosonmagyaróváron. A tanulók valamint a kísérõ tanárok utazási, szállás- és étkezési
költségeit (11 000 Ft/fõ) az iskolák fedezik.
A döntõ programjáról, az elhelyezésrõl, a térítendõ költségekrõl, a jelentkezésrõl, a verseny szervezõi részletes tájékoz-
tatást juttatnak el a versenyzõk iskoláihoz.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
1. forduló: a felkészítõ tanár, illetve az iskola munkaközösségének döntése alapján terjeszti fel a továbbjutó tanuló(k) ne-
veit a megyei/fõvárosi/külföldi területi versenyfelelõsnek.
2. forduló: A megyei forduló eredményei alapján a megyei pedagógiai intézetek (a szomszédos országokban a verseny-
felelõsök) jelölik ki a döntõbe jutó tanulókat. Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapest-
rõl 6-6, Szlovákiából 2-2, Romániából 3-3, Szerbiából 1-1, Horvátországból 1-1, valamint Szlovéniából 1-1), a szakkö-
zépiskolákból, technikumokból együtt összesen 1-1 (Budapesten 2-2-, Romániából 2-2, Szlovákiából 1-1) lehet. Az
iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetõk.
A feladatlap eredményei alapján, pontegyenlõség esetén a jobb esszéfeladat dönt az országos döntõbe jutásról. A döntést
a megyei/fõvárosi/külföldi területi zsûri hozza meg.

Az eredmények közzétételének módja:
A 2 forduló eredményeit a megyei/fõvárosi/külföldi területi versenyfelelõs hozza nyilvánosságra, a 3 forduló (döntõ)
eredményét a verseny hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a versenybizottság.
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Díjazás:
A verseny megyei fordulójának továbbjutó tanulói oklevelet, az országos döntõben eredményesen szereplõ tanulók és
felkészítõ tanáraik, tárgyjutalomban, a meghirdetõ folyóiratok éves elõfizetésében, a nemzeti parkok, alapítványok által
felkínált tanulmányi utakban

A szervezõk elérhetõsége
Megyei pedagógiai intézetek versenyfelelõsei, vagy az intézet által megbízott személy
Országos versenyfelelõs, Hoczek László (NYME Roth Gy. Gyakorló Szakközépiskola, Sopron, Szent György u. 9.
/9400/; tel: (99) 506-472; kitaibel@sopron.hu)
A döntõt lebonyolító mosonmagyaróvári egyetemi intézet (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezõgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kar Növénytani Tanszék, Mosonmagyaróvár, Pf.: 90.- 9201; telefon: (96) 566-629).
Internet: http://w3.sopron.hu/kitaibel
E-Mail: kitaibel@sopron.hu; pinkegy@mtk.nyme.hu
Fax: 506-479 (Sopron); 06/96/566-629 (Mosonmagyaróvár)

TeHEtséges vagy? Országos természettudományos középiskolai verseny

A verseny meghirdetõje a Magyar Innovációs Szövetség – Tudományos Hasznos Emberi Program

A verseny célja a mûszaki- és a természettudományok népszerûsítése a középiskolában.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: Egy kategória, gimnáziumok és szakközépiskolák 9–10. évfolyamos
diákjai számára.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre jelentkezhet minden magyarországi gimnáziumban és szakközépiskolában tanuló, 9–10. évfolyamos diák,
aki a www.the-online.hu portálon, regisztrációt követõen kitölti az online természettudományos tesztet.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyre nem jelentkezhetnek általános iskolák diákjai, illetve gimnázium
11-12. évfolyamos hallgatói.

A verseny témája a mûszaki- és természettudományok témaköreit foglalja magába. A felkészüléshez a www.the-onli-
ne.hu portálon megjelenõ cikkeket érdemes tanulmányozni.

A nevezés online regisztrációval történik a www.the-online.hu oldalon.
A teszt kitöltése a 2010. szeptember 6. és október 15. között lehetséges. Az október 15-e éjfél utáni jelentkezéseket már
nem áll módunkban elfogadni.
Nevezési díj nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. szeptember 6.–október 15. Online forduló.
Minden jelentkezõnek a regisztrációt követõen 30 perc alatt a lehetõ legtöbb kérdésre a lehetõ leghelyesebben kell vála-
szolnia. A kérdések teszt jelleggel jelennek meg és a 3 feltüntetett válasz közül kell kiválasztani az általa helyesnek vélt
választ.

2. forduló: 2010. november 12. élõ döntõ a Magyar Tudományos Akadémián.
A döntõre a bejutott intézmények 5 fõs csapata egy kreatív, természettudományokat népszerûsítõ, iskolai sajátosságot is
bemutató zászlóval érkezik. Az élõ verseny során adott természettudományos témák alapján az iskolát képviselõ csapat
egy-egy prezentációval készül, ahol kifejti véleményét, ill. az általa vélt továbbfejlesztési lehetõségeket az adott témáról.
Továbbá villámkérdésekre kell válaszolniuk, természettudományos kísérletet kell bemutatniuk, és elmagyarázniuk.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A legtöbb diákot mozgósító in-
tézményeket és a legtöbb helyes választ adó intézmények meghívás alapján vehetnek részt a döntõben. A korrekt statisz-
tika érdekében online rendszerünkkel könnyedén ki tudjuk szûrni a legjobban teljesítõ intézményeket. Az 5 fõs képvise-
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lõ-csoportot már az intézmény döntésére bízzuk, hiszen õk képviselik az intézményt. Minden résztvevõt online értesítést
kap az eredményekrõl. A döntõbe jutott intézmények igazgatóit és pedagógusait pedig hivatalos levélben is értesítjük.

Az eredmények közzétételének módja: a www.the-online.hu portálon, a THE nagy létszámú Facebook oldalán
(http://www.facebook.com/pa-
ges/Gondolkodom-ha-mar-vagyok-agymosas-celebpletykak-es-gyozike-helyett/333982089992?ref=ts), a THE Klub
hírlevelében, a portál hírlevelében, a www.innovacio.hu portálon, valamint a Magyar Innovációs Szövetség kéthetente
megjelenõ Hírlevelében.

Díjazás:
A gyõzteseket a tavalyi évhez hasonlóan értékes (és hasznos) nyereményekkel jutalmazzuk. (Utazás Európába, tudomá-
nyos magazin elõfizetések, oklevelek, tudománynépszerûsítõ rendezvény az iskolában stb.)

A szervezõk elérhetõsége
Bartók Marcell –1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., 2. em.
marcell.bartok@the-online.hu, www.the-online.hu

IX. Zöld Szemfüles természetismereti vetélkedõ

A verseny meghirdetõje az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (Nyíregyháza)

A verseny célja a diákok természettudományos ismereteinek bõvítése. A résztvevõ középiskolai diákok ismerjék meg
az aktuális helyi és globális környezetvédelemi és természetvédelmi problémákat, legyenek képesek a tudományos ered-
mények és a társadalmi folyamatok egymásra hatásának komplex szemlélésére olyan témákban mint például a hulladé-
kok kezelése, klímavédelem, környezetbarát energiák, fogyasztóvédelem stb.
A tárgyi tudásuk gyarapítása mellett szeretnénk elérni, hogy a fiatalok megismerjék és használják a könyvtárakban és az
üzletekben kapható szakirodalmat, folyóiratokat, egyéb tudományos publikációkat. Használható gyakorlati ismereteket
sajátítsanak el, melynek révén hasznos és felelõsségteljesen gondolkodó tagjai lehetnek a társadalomnak.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
9–10 évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: egységes

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen a középiskolák és szakiskolák 9–10. évfolyamos tanulóiból álló 3-3 fõs csapatok vehetnek részt. A verseny-
ben való induláshoz szükséges a csapat és csapattagok regisztrálása a vetélkedõ honlapján. (www.e-misszio.hu)

A versenyen való részvétel kizáró oka a pályázati feltételeknek nem megfelelõ nevezés.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
1. Élõ Világ folyóirat számai
2. TermészetBúvár folyóirat számai
3. Kerényi Attila: Általános környezetvédelem
4. Nemzeti Parkjaink* Jelen és Jövõ: AQVA Kiadó
5. Rakonczai János: Globális környezeti problémák
6. Schmidt Egon: Madárlexikon
7. Könczey Réka – S. Nagy Andrea: Zöldköznapi Kalauz
8. Farkas Sándor szerk. : Magyarország védett növényei
9. Rápóti Jenõ, Romváry Vilmos: Gyógyító növények

10. Kalmár Zoltán, Makara György: Gombászkönyv
11. Dr. Bankovics Attila, Dr. Gyõry Jenõ: Vörös Könyv
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Honlapok az interneten: www.humusz.hu; www.foldnapja.hu; www.hulladek-suli.hu; www.greenfo.hu;
www.mtvsz.hu

Nevezni az E-misszió Egyesület honlapján lehet a regisztrációs lap kitöltésével: feltüntetve az iskola nevét, címét (tel.,
e-mail, fax); csapatnév, csapattagok, továbbá a felkészítõ tanár nevét, címét (címeit), e-mail-jét.
Regisztrálni lehet levélben is az E-misszió Egyesület címére küldött jelentkezési lapon.
Cím: E-misszió Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Borítékra ráírva „Zöld Szemfüles”
Nevezési határidõ: 2011. február 14.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1–3 fordulón résztvevõk team-munkában írásbeli feladatokat oldanak meg, amelyet a verseny honlapján lévõ internetes
adatlapon lehet kitölteni. Ezen a fordulókon elért eredményeket minden csapat láthatja a saját adatlapján, illetve összesí-
tésben látható a regisztrált csapatok egyes fordulókon elért eredménye.
A döntõ megrendezése az E-misszió Egyesület erdei iskolájának helyszínén – Márokpapi községben – kerül megrende-
zésre (Szabolcs-Szatmár-Bereg).
A döntõ elõzetes felkészülést igényel, melynek témája a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet. Az döntõ során írásbeli-,
szóbeli-(elõadás), terepi feladatok megoldására kerül sor.

1. forduló: 2011. január 14–február 14.
2. forduló: 2011. február 14–március 14.
3. forduló: 2011. március 14–április 14.
Döntõ: 2011. május 20–22.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ két fordulóból mindenki automatikusan továbbjut. A harmadik forduló lezárásával a szerzett pontszámok alap-
ján a döntõbe az elsõ öt csapatot jut be.
A döntõbe bejutott csapatok egyforma eséllyel indullak a helyezésekért, mely a 3 nap alatt szerzett pontok száma alapján
dõl el.
A döntõbe jutott csapatok felkészítõ tanáraival telefonon vesszük fel a kapcsolatot.

Az eredmények közzétételének módja:
Interneten az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) és az E-misszió Egyesület Süvöltõ címû környezetvédelmi
folyóiratában.
A döntõ zárásaként helyszíni eredményhirdetés.
Ezek mellet napilapokban is közétesszük az eredményeket és a nyerteseket levélben értesítjük.

Díjazás:
I. Egy hetes ingyenes részvétel az E-misszió Egyesület természetismereti nyári táborában, könyvjutalom, folyóirat
elõfizetés
II. Könyvjutalom, folyóirat elõfizetés, plakátok, kiadványok
III. Könyvjutalom, folyóirat elõfizetés, plakátok, kiadványok

IV–V helyezett és felkészítõ pedagógus részére könyvjutalom, környezet- és természetvédelmi témájú kiadványok, va-
lamint oklevél a döntõbe került valamennyi diáknak (ill. középiskolának).

A szervezõk elérhetõsége
E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Tel./fax: (42) 423-818,
504-403; www.e-misszio.hu
Szõke Zsuzsa: Mobil: (20) 431-80-86; e-mail: szokezs@e-misszio.hu
Kolocsán Tünde: Mobil: (30) 543-85-45; e-mail: kolocsan.tunde@e-misszio.hu

29. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2993



„Zöld út a jövõbe”

A verseny meghirdetõje a FVM DASzK Szakképzõ Iskola- Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégium

A verseny célja az agrárképzésben megszerezhetõ szakmai ismeretek, a versenyképes idegen nyelvtudás, és a környe-
zettudatos életmód ötvözhetõségének hangsúlyozása a különbözõ mûveltségi területeken elsajátítható ismeretanyagok
minél szélesebb körû felhasználásának érdekében. Szintén fontosnak tartjuk az SNI-s és hátrányos helyzetû (esetleg
halmozottan hátrányos helyzetû) tanulók bevonását a versenybe.
Legfontosabbnak viszont azt tartjuk, hogy ráébresszük a jövõ felnõtteit a környezetvédelem fontosságán túl a Föld jövõ-
jének alakításában betöltött személyes felelõsségükre. Gandhi gondolataival élve: „Elõször magadban kell létrehozni a
változást, amit a világtól követelsz”.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Elsõ sorban olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szívügyüknek tekintik a kör-
nyezetvédelmet, a mezõgazdaságot, mint szakmát, valamint jók az idegen nyelvi (angol, német vagy francia) ismereteik.

A versenyen részt vehet minden a középiskolák 9–10. évfolyamán, nappali tagozaton tanuló diák. A verseny jellegébõl
adódóan elõnyt élveznek azok, akik mezõgazdasági (agrár) szakirányú képzésben részesülnek.

A verseny iskolai és megyei fordulói internetes verseny formájában kerülnek megrendezésre. A szervezõ ennek céljára
egy internetes portált üzemeltet, melyen az elsõ két forduló eredményei és helyes megoldásai megtekinthetõek. A ver-
seny pillanatnyi állásáról iskolánk honlapján keresztül is tájékozódhatnak. Mindkét forduló tartalmaz idegen nyelvû fel-
adatokat is, ezért a nevezési lapon kérjük feltüntetni a választott idegen nyelvet (angol, német, vagy francia). A megadott
határidõn túl elküldött feladatlapok nem kerülnek értékelésre.
Az iskolai fordulóból intézményenként a legjobb három tanuló jut be a megyei fordulóba. Az országos döntõre az itt leg-
jobb eredményt elért 10 tanulót és felkészítõ tanáraikat hívjuk el.
Az országos döntõ egy szakmai rendezvénysorozattal egybekötött szóbeli megmérettetés, melynek feladata egy elõre el-
készített pályamû prezentálása, valamint rövid idegen nyelvû összefoglalása.
A maximum 10 oldalas (mellékletek nélkül, Times New Roman, 12-es betûméret) pályamûvet szintén megadott határ-
idõig kérjük küldeni (az idegen nyelvû összefoglalóval együtt, angol, német vagy francia nyelven). A prezentációra
szánt idõ ne lépje túl a 10 percet.

A projektmunkák elkészítésénél eddig még fel nem használt anyag elküldését várjuk.
Az elsõ két forduló megoldása során elvárjuk a diák önálló munkáját.
A szervezõ a projektmunkákat maximális gonddal kezeli, a verseny eredményhirdetése után ezeket visszaszolgáltatja.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A határidõn túl beérkezett munkákat nem tudjuk elfogadni.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A vetélkedõ írásbeli feladatait a következõ témák köré építjük fel:

– Õsi állatfajták továbbélése illetve tenyésztésének jelentõsége, lehetõségei Hagyományos állattartási módok a mo-
dern gazdálkodásban

– Elfeledett fajok, hagyományos termelési módok felélesztése illetve továbbélése a növénytermesztés területén
– Mezõgazdasági produktumok, felhasználási lehetõségek, módszerek Tartósítás
– Hungarikumok az Európai Unió piacán
– Vitatott kérdések a genetika területén Génsebészet vs. Nemesítés Génbankok Biogazdálkodás, biofarmok – az

egészség szigetei a modern világ betontengerében Biogazdálkodás pro és kontra Tömegtermelés és fejlõdõ techno-
lógia a környezetvédelem tükrében

– Vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás
– Energiagazdálkodás a XXI. Században Alternatív energianyerés
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– Paraszti gazdálkodással kapcsolatos életvitel továbbélése a jelenben Népi hagyományok és eljárások a gazdálko-
dásban

A feladatokat úgy állítjuk össze, hogy mindkét fordulóban legyen mindegyik témából. Valamint törekszünk arra, hogy
izgalmas, sokszínû, változatos és egybe kreatív kihívás elé is állítsuk a versenyzõket. Mind az iskolai, mind a megyei for-
duló tartalmaz idegen nyelvû feladatokat is.
A felkínált témakörök egyben témajavaslatok is a projektmunkák elkészítéséhez.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:
– www.hungarikum.lap.hu
– Génsebészet (Sain Béla, 1985)
– Biogazdálkodás (Seléndy Szabolcs, 1997)
– Farmgazdálkodás (Dr. Kozma András, 1992)
– www.kszgysz.hu/service/1201000.htm
– www.wikipedia.hu megfelelõ címszavai

A nevezés módja, határideje
A versenyre az iskolánk címére elküldött nevezési lappal lehet. Egy iskolából több diák is pályázhat.
A nevezés végsõ határideje: 2010. november 05.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: Iskolai forduló, internetes formában. A kitöltött nevezési lapon szereplõ e-mail címekre kiküldjük a feladat-
lapot, ennek tervezett idõpontja 2010. november 22. A feladatlap megoldására 1 nap áll a versenyzõk rendelkezésére.
Az eredményekrõl egy hét múlva adunk tájékoztatást e-mail formájában.

2. forduló: A megyei forduló tervezett idõpontja 2011. január 7. Erre a fordulóra szintén internetes formában kerül sor,
de jóval több kreativitást igénylõ feladat várható. Ezért a megoldásra három nap áll rendelkezésre.

3. forduló: Országos szintû megmérettetés a megyei fordulón legmagasabb pontszámot elért 12 tanuló számára. Idõ-
pontja 2011. április közepe. (tudnivalók a döntõvel kapcsolatban: lásd az elõzõekben)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A versenyre jelentkezni az elõzetesen kitöltött és iskolánk címére eljuttatott nevezési lappal lehet a versenyzõ e-mail cí-
mének és választott idegen nyelvének megadásával.
Az iskolai fordulóból a maximálisan megszerezhetõ 100 pontból legtöbbet elért három diák jut tovább a megyei döntõbe,
ahol szintén maximum 100 pontot lehet elérni.
Az országos döntõre a megyei forduló legjobb 10 versenyzõjét várjuk.

Az eredmények közzétételének módja:
Az elsõ két forduló eredményeirõl iskolánk (www.ujhelyiszki.sulinet.hu), illetve a verseny (www.zoldutajovobe.gpor-
tal.com) honlapján lehet tájékozódni.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között a „Zöld út a jövõbe” három napos rendezvénysorozat zárásaként kerül
sor.

Díjazás:
A szóbeli fordulóra bejutott diákok és felkészítõ tanáraik nyereménye, hogy ingyenesen részt vehetnek a háromnapos
szakmai programsorozaton (tervezett programjaink: üzemlátogatás, kirándulás a környékben, egy ökofalu megtekinté-
se). A verseny legjobbjai és felkészítõ tanáraik értékes jutalomban részesülnek 270 000 forint összértékben.

A szervezõk elérhetõsége
Fábiánné Borka Adél / Kis-Halas Emõke szaktanárok
FVM DASzK, Szakképzõ Iskola Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
7940, Szentlõrinc, Erzsébet út 1.; telefon: 73/570-107
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Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
A verseny szakmai támogatói: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi
Intézet Földrajztudományi Központ, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete, Magyar
Földrajzi Társaság

A verseny célja a földrajz iránt érdeklõdõ tanulóknak megmérettetési lehetõséget nyújtani, s ezen keresztül a Föl-
dünk-környezetünk mûveltségi terület céljainak hatékony elsajátítását segíteni. A verseny középpontjában a mûveltség-
terület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, a környezetünkben való gyakorlati eliga-
zodás állnak. A mûveltség-terület témájából adódóan megjelennek napjaink aktuális eseményei, folyamatai is.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
9. évfolyam,
10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A verseny megfelelõ kategóriájába nevezhetnek a középiskolák 9. és 10. évfolyamos diákjai, továbbá azok a tanulók,
akik a földrajz tantárgyat legfeljebb egy év eltéréssel a 10., illetve a 11. évfolyamon tanulják.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tantervben az adott évfolyamra meghatározott tananyag, továbbá kiegészítõ témák, aktualitások.
9. évfolyamon:
A természeti szférák és a bennük zajló folyamatok, változások összefüggései:

– tájékozódási ismeretek, tematikus térképek, jelenségek ábrázolása
– kozmikus környezetünk, a Naprendszer, és a Föld mint bolygó
– a földrajzi környezet megfigyelése, ábrázolása
– a kõzetburok, a légkör és a vízburok földrajza
– a Föld fejlõdése, és a földfelszín formakincse
– a földrajzi övezetesség (az írásbelin csak az általános iskolai anyag)
– Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza (az írásbelin csak az általános iskolai anyag)
– a kontinensek természetföldrajzi topográfiája, valamint egy kijelölt terület részletes topográfiája*
– a földrajztudomány jeles képviselõinek munkássága, részletesen minden évben Lóczy Lajos, valamint egy évente

megadott tudós vagy utazó*
– két kiemelt téma*

10. évfolyamon:
Az emberi társadalom szférái és a bennük zajló folyamatok, változások összefüggései:

– tájékozódási ismeretek, tematikus térképek, jelenségek ábrázolása
– a földrajzi környezet megfigyelése, ábrázolása
– népesség- és településföldrajz
– a világ gazdasági és politikai képe
– a gazdasági élet jellemzõi, ágazatai és területi szervezõdése
– napjaink globális problémái (az írásbelin csak az általános iskolai anyag)
– a Föld gazdasági erõtereinek, ezeken belül nagyrégióinak, ország-csoportjainak jellemzése
– Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza (az írásbelin csak az általános iskolai anyag)
– az Európai Unió társadalom-földrajzi topográfiája, valamint egy kiemelt területének részletes topográfiája*
– a kontinensek társadalom-földrajzi topográfiája, valamint egy kijelölt terület részletes topográfiája*
– a földrajztudomány jeles képviselõinek munkássága, részletesen minden évben Lóczy Lajos, valamint egy évente

megadott tudós vagy utazó*
*A két kiemelt témát 2011. januártól tesszük közzé a verseny honlapján: loczyverseny.sulinet.hu
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Javasolt forrásanyag
A hivatalos tankönyvjegyzéken szereplõ általános és középiskolai tankönyvek, munkafüzetek, atlaszok, valamint a ki-
emelt témákhoz a honlapon megjelölt irodalom.
Mindkét évfolyamon:

– Magyarország atlasza
– a Geo és a Földgömb címû folyóiratok 2010. évi számai az írásbelin, a 2011. április végéig megjelent számai a dön-

tõn
– földrajzi témájú internetes oldalak
– Magyar utazók lexikona (Szerk.: Balázs Dénes)

A 10. évfolyamon: Európa 10 pontban (Európai dokumentációk)

A nevezés módja, határideje
A versenyre a ’loczyverseny.sulinet.hu’ honlapon lehet jelentkezni, a nevezési adatlap kitöltésével. A jelentkezés csak
akkor válik érvényessé, ha a nevezési díj is megérkezett az iskola számlájára. Errõl néhány nap után az Interneten lehet
tájékozódni. A nevezési díjat az OTP 11743002-15399818 számlaszámra kérjük átutalni vagy magánszemély esetében
közvetlenül OTP fiókban befizetni. Az azonosítás érdekében kérjük, hogy a közlemény rovatban feltétlenül szerepeljen
a versenyzõk neve és iskolája. (Nagyszámú versenyzõ esetén több részletben történhet a befizetés, vagy e-mailben
küldjék el a befizetett pénzhez tartozó versenyzõk adatait.) Az intézményi befizetõ nevére kiállított számlát az írásbeli
forduló feladatlapjaival együtt megküldjük. Az egyéni befizetõk esetleges számlaigényüket jelezzék a közleményben,
vagy e-mailben.
Nevezési határidõ, és a részvételi díj befizetésének határideje: 2011. február 18.
A késve beérkezett, valamint a levélben, faxon vagy e-mailben elküldött jelentkezéseket nem tudjuk elfogadni!
Nevezési díj: 2000 Ft/fõ

Fordulók
Az elsõ forduló 200 pontos feladatlapját a szervezõ iskola küldi a résztvevõ intézményeknek, ahol az igazgató, az Érett-
ségi vizsgaszabályzat elõírásait betartva egységes idõpontban íratja meg azt a versenyzõkkel.
A dolgozat megírásának ideje 2011. március 28. 1400 óra, idõtartama 240 perc.
Az írásbeli végeztével a kitöltött értékelõ lapokat a jegyzõkönyvvel együtt lezárt borítékban kell elhelyezni, és legké-
sõbb a megírást követõ napon postára adni a rendezõ iskola címére, ahol a dolgozatok javítása történik. A dolgozatok ki-
javítását követõen a versenyzõk elért pontszámáról az Interneten lehet tájékozódni. A döntõbe jutottakat levélben is
értesítjük.

Az országos döntõ idõpontja: 2011. május 2–4.
A döntõ helyszíne: Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kaposvár
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 10 000 Ft/fõ
A döntõ szóbeli és gyakorlati részéhez leírás és mintafeladatok találhatók honlapunkon.
A szóbeli témái:
9. évfolyamos kategóriában:

– természet-földrajzi téma elemzése ábra, diagram, kép, mozgókép, tematikus térkép, cikk segítségével
– komplex területelemzés: egy megadott terület bemutatása az atlasz térképeinek, tematikus térképeinek alkalmazá-

sával
10. évfolyamos kategóriában:

– társadalom-földrajzi téma elemzése ábra, diagram, kép, tematikus térkép, cikk segítségével
– regionális földrajz: országok, ország-csoportok bemutatása az atlasz térképeinek, tematikus térképeinek alkalma-

zásával
Gyakorlat:
Mindkét évfolyamon terepi tájékozódás és mérések, térképi szerkesztések, valamint földrajzi ismeretalkalmazási
feladatok.
A szóbeli háromtagú zsûrik elõtt zajlik, melyek tagjai meghívott egyetemi és középiskolai tanárok, akik egymástól füg-
getlenül pontozzák a versenyzõk feleleteit. A gyakorlati feladatokat is független háromtagú zsûri értékeli.
A döntõn szerezhetõ pontszám 60 + 60 + 60. Ehhez hozzáadódik az írásbelin elért pontszám 30%-ának lefelé kerekített
értéke. Az így kialakuló összesített pontszám határozza meg a versenyben elért végleges sorrendet. Pontazonosság ese-
tén az írásbeli forduló, majd a gyakorlati rész pontszáma dönti el a helyezés sorrendjét.
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A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az országos döntõre – az elsõ forduló eredménye alapján – kategóriánként a legjobb 25-30 tanulót hívja be a
versenybizottság.

Az eredmények közzétételének módja:
Az elsõ forduló eredményét a dolgozatok kijavítását követõen a verseny honlapján közzétesszük. A döntõbe jutottakat
levélben is értesítjük.
A verseny végeredményét a döntõ napján rendezett ünnepélyes díjátadáson hirdetjük ki.
Az eredménylista a verseny honlapján is megtekinthetõ.

Díjazás:
A verseny meghirdetõi és támogatói jutalmazzák a résztvevõket.

– Mindkét évfolyam elsõ három helyezettje könyv-, illetve tárgyjutalomban részesül.
– A 2011-ben 17. életévüket még be nem töltõ 1–3. helyezettek közül kerül ki a National Geographic Földrajzi Világ-

versenyen Magyarországot képviselõ 3 fõs nemzeti csapat. (A versenyre való kiutazás önköltséges.)
– Mindkét évfolyam elsõ 6-6 helyezettje (kivéve a nemzetközi versenyre utazókat) földrajzi tanulmányúton vehet

részt a rendezõ iskola szervezésében.
– A verseny alapítójának, Lóczy Istvánnak emlékére különdíjban részesül a 9. évfolyamon a „Komplex területelem-

zés”, a 10. évfolyamon a „Regionális földrajz” témakörben legjobb eredményt elért tanuló.
– A Kárpátia Túrabolt, valamint a SEFAG Zrt. különdíjat ajánlott fel a gyakorlati fordulón legtöbb pontot elért 9. és

10. évfolyamos versenyzõnek.
– A felajánlásoktól függõen különbözõ tárgyjutalmakat adunk át a jól szereplõknek.

A szervezõk elérhetõsége:
Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 48.
Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 142. Tel: 82/510-132; Fax: 82/510-133, E-mail: loczy@mail.mmgsz.sulinet.hu; tit-
kar@mail.mmgsz.sulinet.hu

Országos dráma tanulmányi verseny

A verseny meghirdetõje a Theatrum Scholae Alapítvány

A verseny célja:
A verseny az általános humán mûveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a mûvészetek – ezen belül a fiata-
lok érdeklõdését nagymértékben lekötõ mûvészeti ág, a színház területének megismerését tûzi ki célul. A verseny felada-
ta színháznak, mint teremtõ értéknek bemutatása, a mûvészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, mûvésze-
ti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, il-
letve a határon túli magyar tanítási nyelvû intézmények 9–10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidõre kitöltve
visszaküldi a jelentkezési lapot.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Elsõ forduló

– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap megoldása a következõ témakörökbõl:
– Színház- és drámatörténet
– Színház- és drámaelmélet
– Színházi mûfajok.
– A feladatlap témája az antik görög dráma és színház.
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A felkészüléshez felhasználható irodalom:
– Aiszkhülosz: Oreszteia II.rész: Áldozatvivõk
– Szophoklész: Élektra
– Euripidész: Élektra
– Székely György: A színjáték világa (A polisz színjátékvilága fejezet)
– Hahn István: Istenek és népek (Az Olümposz alatt fejezet)
– Sartre: A legyek
– O’Neill: Amerikai Elektra I.rész: Hazatérés

Az elsõ fordulóban az elégséges pontszámot elért versenyzõknek a pályamunkát kell beadniuk, mely választhatóan egy
elméleti pályamû vagy egy gyakorlati feladat megoldásának felvétele.

Második forduló:
Az elméleti pályamunka témája:
Egy a versenyzõ által élõben látott elõadás elemzõ bemutatása 3-5 oldal terjedelemben.
A gyakorlati feladat témája:
A versenyzõk feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott Elektra-részlet vagy téma felhasználásá-
val készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi mûfajban.

Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli elméleti (elérhetõ pontszám 50 pont).

– Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idõ után)
– Esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
– Esetleg: az elsõ forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.

– Szóbeli gyakorlati (elérhetõ pontszám 50 pont), mely két részbõl áll:
– elõkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont),
– kiscsoportos (2-3 fõs) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

Az elõkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyzõ egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy
mozgásetûdöt ad elõ. Az elõadás idõtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzõk véletlenszerûen
(sorsolással) 2-3 fõs csoportokat alkotnak, és ennek megfelelõen a csoportok közösen húznak a tételek közül.

A nevezés módja, határideje:
Jelentkezési határidõ: 2011. január 14. péntek, emailben a tkbarbara@gmail.com-ra elküldött jelentkezési lappal, amely
letölthetõ a www.kimi.hu oldalról.
Nevezési díj nincs

Fordulók
1. forduló: 2011. február 3. csütörtök 14 óra
2. forduló (a pályamunkák beérkezésének határideje): 2011. április 4. hétfõ
3. forduló: 2011. május 7. szombat

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetõséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a
legjobb 20 diák vehet részt a döntõben.

Az eredmények közzétételének módja:
Fordulónként a megadott határidõk szerint a honlapon.

Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

A szervezõk elérhetõsége
Theatrum Scholae Alapítvány; 1068 Rippl Rónai utca 26.
Knuth Barbara tkbarbara@gmail.com, www.kimi.hu
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SZAKE-ART(C) – komplex önfejlesztõ program

A verseny meghirdetõje a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

A verseny célja:
Az irodalmi, mûvészeti nevelés, amelynek célja elsõsorban az anyanyelvi – és zenei nevelés és a színházi kultúra fejlesz-
tése. A tanulók aktivitásának serkentése; ön- és emberismeretének gazdagodása; alkotó- és kapcsolatteremtõ képességé-
nek kibontakozása; összpontosított, megtervezett munkára szoktatását; testi, térbeli biztonságának javulását, idõ- és rit-
musérzékének fejlõdését, mozgásának harmóniáját és beszédének tisztaságát. A színház és az elõadó mûvészet, mint te-
remtõ érték bemutatása, a mûvészetek komplexitásának megtanítása, a folyamatos és rendszere munkára szoktatás, és
annak dokumentálása.

Az SZAKE-ART(C) – komplex önfejlesztõ program a szakmai középiskolában (szakközépiskola, szakiskola) tanuló di-
ákok vehetnek részt az alábbi kategóriákban:

csoportos: színjátszás
egyéni vagy páros: a) Zenei: pl. népdal – népzene

b) Prózai: pl. népballada népmese
c) Néptánc

A versenyre jelentkezõknek elõre elkészített produkciókat kell bemutatni.
Az elõkészített produkció csoportos kategóriában maximum 50 perc, egyéni vagy páros kategóriában maximum 5 perc.
A meghívás feltétele minden kategóriában egy a felkészülési folyamatot bemutató portfolió, melyben a résztvevõk be-
mutatják a felkészülési folyamat fontosabb állomásait, illetve utalhatnak a nehézségekre, a szakmai kihívásokra,
konfliktusokra stb.
A versenyre felkért szakmai bírálóbizottság (zsûri) munkáját a felkészítõ tanárokból álló szakmai testület segíti, a szak-
mai zsûri véleményez, tanácsot ad.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen részt vehet minden szakközépiskolában, vagy szakiskolában, tanuló diák, és olyan diákcsoport, amely tag-
jai között 70%-ban szakképzésben tanuló diákok vannak. Diákszínjátszás kategóriában a szakközép és szakiskolai tanu-
lók egy csoportban versenyeznek, egyéni és páros mûvészeti elõadásokban a zsûri fenntartja magának a jogot, hogy
külön kategóriánként is hirdethet eredményt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen való részvételi szándékot kérjük, legkésõbb 2010. december 30-ig elektronikus úton kell jelentkezési lap
a www.szake.suli.hu oldalon letölthetõ. Jelentkezni a megadott adatlap kitöltésével lehet. Kitöltött adatlapokat in-
fo@szake.suli.hu vagy a szucsik@freemail.hu címre kell eljuttatni A versenyzõk 14-20 év közötti fiatalok lehetnek, akik
még nem szereztek szakmunkás bizonyítványt vagy érettségit.
Nevezési díj nincs

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A jelentkezési és adatlapot nem küldte el idõben. A kért portfoliót nem készítette el, a verseny ideje alatt közösséget sértõ
magatartást tanúsít.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Téma megkötés nincs, csupán a megengedett idõhatárokat kell betartani. Páros és egyéni produkcióknál a bemutatásra
kerülõ egyik produkciónak valamely szakmával kapcsolatos témájúnak kell lenni.

Fordulók
1. forduló: 2010. december – 2011. február, támogató segítõ zsûritag hívható a produkciók elõzetes zsûriztetéséhez

2. forduló: 2011. április, Kecskemét

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A csoportok legjobb tagjai és a páros és egyéni elõadók meghívást kapnak a nyári mûvészeti táborba.

Az eredmények közzétételének módja: SZAKE Híradó, SZAKE weblap
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Díjazás:
Minden csapat és felkészítõ kap oklevelet. A kategóriák arany, ezüst és bronz helyezettjei tárgyjutalmat is kapnak.
Minden kategória legjobban szereplõ diákjai meghívást kap egy nyári mûvészeti táborba.

A szervezõk elérhetõsége
Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület. 1063. Budapest, Rippl- Rónai út 26
Tel: 06-30-2574624 munkanapokon 14-20 óra között; email: szucsik@freemail.hu, info@szake.suli.hu

„Beccaria nyomában”

A verseny meghirdetõje a ”Tabula Rasa” Pedagógiai Közhasznú Alapítvány

A verseny célja a fiatalok érdeklõdésének felkeltése a prevenció fontossága iránt a Nat több mûveltségterületét komplex
módon érintõ, a problémamegoldó képességek, az életvezetéshez szükséges kompetenciák, interkulturális kompetenci-
ák és az informatikai eszközök használatához szükséges képességek fejlesztését szolgáló feladatokkal. Olyan verseny
szervezése, mely témájában egyedülálló és hiánypótló, és amely helyi szinten (Miskolc és kistérsége) már többéves
hagyományokkal rendelkezik.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10 évfolyamos nem rendészeti képzésben résztvevõ tanulók egy
korcsoportban

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskolák, elsõsorban szakközép- és szakiskolák

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Az ország nem rendészeti képzést nyújtó középiskoláinak 9–10. évfolyamos ta-
nulói nevezhetnek a megadott határidõre. A verseny 3 írásbeli (iskolai, kistérségi, megyei) fordulójának teljesítése után
megyénként egy 3 fõs csapat kerülhet be az országos döntõbe. A felkészülést segíthetik az iskola szaktanárai, de a döntõ-
ben 1 felkészítõ pedagógus képviselheti és kísérheti a gyerekeket. A 3 tagú csapat tagjainak összetétele kizárólag elõre
bejelentett „tartalék” csapattaggal változtatható.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyszabályzatban leírtak be nem tartása, az egyes fordulók feladatlapjainak nem a megoldási útmutató szerinti ér-
tékelése, az egyes fordulók alkalmával készített jegyzõkönyvek eltérése az elõírottaktól, a határidõk be nem tartása, a
csapattagok elõre be nem jelentett cserélõdése.

A verseny témája: Bûnmegelõzés, drog-prevenció és egészséges életvezetés
Ajánlott irodalom:
B.-A.-Z. Megyei Bûnmegelõzési Alapítvány kiadványai:

– Földi Pokol…a drog
– A bûn hálójában
– A bûn küszöbén
– Diák-„intõ”…
– Balázsfalvi Gusztávné: A „Beccaria” középiskolai bûnmegelõzési nevelési-oktatási program. Módszertani kézi-

könyv pedagógusoknak.
– Bûnmegelõzési ismeretek. Szakmai kiadvány 2003.
– Együtt a bûn ellen. Hasznos ötletek, gyakorlati tapasztalatok a „Beccaria” bûnmegelõzési program megvalósítása

kapcsán Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. (Miskolc, 2005)
(A Bûnmegelõzési Alapítvány kiadványaiból igény szerint, korlátozott számban tudunk küldeni az 1. forduló után, a be-
nevezett iskolák 3 fõs csapatainak.)
Drogmegelõzés az iskolában/ szerk. Sípos Kornél/ Bp. MTETK, 1995.
Nyíri Mihályné: Egészségnevelés/ Bp. Calibra, 1993.
A 9–10 évfolyam azon tankönyvei, melyek a témához tartozó ismereteket tartalmaznak.
Egyéb forrásként használhatók napilapok, folyóiratok valamint az internet.
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A nevezés módja, határideje
A nevezésen fel kell tüntetni:

– az iskola nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét
– a nevezés érkezhet levélben, faxon vagy e-mail formájában

Határidõ: 2010. szeptember 24.
Postacím: „Tabula Rasa” Pedagógiai Közhasznú Alapítvány; 3525 Miskolc, Patak u. 1.
Fax: 46/347-646; e-mail: v.gyopar@freemail.hu
Nevezési díj nincs

Fordulók
1. forduló: iskolai szint, tervezett idõpont: 2010. október vége
Helyszín: benevezett iskolák
Feladattípusok: keresztrejtvény, hibakeresés, csoportosítás, fogalom definiálás, összefüggések és különbségek
felismerése

2. forduló: kistérségi szint, tervezett idõpont: 2010. november vége
Helyszín: Városi Rendõrkapitányságok, kivéve, ha az adott kistérségbõl, illetve településrõl csak egy csapat nevezett be,
mert ebben az esetben ismét a saját iskola a helyszín, versenybizottság jelenlétében
Feladattípusok: összetartozó fogalmak megkeresése, indoklás, felismerés

3. forduló: megyei szint, tervezett idõpont: 2011. január vége
Helyszín: Megyei Rendõr-fõkapitányságok, kivéve, ha az adott megyébõl csak egy csapat nevezett be, mert ebben az
esetben ismét a saját iskola a helyszín, versenybizottság jelenlétében
Feladattípusok: esszéírás, fogalom meghatározás, csoportosítás, összehasonlítás

4. forduló: országos döntõ, tervezett idõpont: 2011. március második fele
Helyszín: Miskolc
Feladattípusok: írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok szellemességgel és játékossággal fûszerezve

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elõírásoknak megfelelõen, idõben lebonyolított fordulókon való részvétel, és a továbbjutáshoz szükséges helyezés
elérése.
Az iskolai fordulóban a továbbjutottak iskolájukban értesülnek elért eredményükrõl, a városi és megyei fordulóban a
versenyt bonyolító szervezetek, intézmények levélben értesítik az eredményrõl a résztvevõ iskolákat. A döntõ eredmé-
nyét a verseny helyszínén hirdeti ki az országos szervezõ.

Az eredmények közzétételének módja:
Az iskolai forduló eredményét az illetékes iskola kihirdeti a versenyzõk és az iskola nyilvánossága elõtt. A kijavított fel-
adatlapokat és a helyezettek névsorát (ami egyben a megszületett 3 fõs továbbjutó csapat névsora) megküldi a szervezõk-
nek, akik honlapjukon közzéteszik az eredményt. Kistérségi és megyei szinten az esedékes fordulót bonyolító intézmé-
nyek, szervezetek (Városi Rendõrkapitányságok, Megyei Rendõr-fõkapitányságok) hasonlóan járnak el, mint az iskolai
forduló esetében, levélben kihirdetve az eredményt a feladatlapok kijavítását követõen, megküldve azt az illetékes isko-
láknak és az országos szervezõknek, majd lehetõség szerint a helyi médiákban is megjelentethetik az eredményeket. A
döntõ fordulóba jutó, megyénként 1-1 csapat versenyének eredményét a szervezõk a verseny helyszínén, ünnepélyes
keretek között, a díjak átadásával egyidejûleg kihirdetik, majd a médiában, valamint saját kiadványaikban és
honlapjukon megjelentetik.

Díjazás:
Az országos döntõben az elsõ öt helyezett csapat tagjai és felkészítõi tárgyjutalomban és elismerõ oklevélben részesül-
nek, a további résztvevõk pedig emléklapot, különdíjakat kapnak.

A szervezõk elérhetõsége
„Tabula Rasa” Pedagógiai Közhasznú Alapítvány; 3525 Miskolc, Patak u. 1.
dr. Vereckeiné Pogonyi Gyopár v.gyopar@freemail.hu; http://vpi.miskolc.hu
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„Látószög” – roma kulturális és mûveltségi verseny

A verseny meghirdetõje a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége

A verseny célja: roma kultúra és mûvészet elemeinek feldolgozása, a tájékozottság, kreativitás bemutatása a feladatok
megoldása során. Lényeges célként jelenik meg a feladatok megoldása során, hogy a diákok felismerjék a cigány magas
kultúra szerepét az egyetemes mûvészetben és kultúrában

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 1 korcsport 9–10. osztály közösen

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: valamennyi középfokú intézmény, szakiskola, gimnázium, szakközépis-
kola közösen

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre minden magyarországi 9. és 10. évfolyamos tanuló jelentkezhet 3 fõs csapatot alkotva. A verseny nyelve a
magyar.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A kiírási feltételeknek való nem megfelelés. A szóbeli forduló során a nem
megengedett eszközök használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A roma irodalom, képzõmûvészet, zene, tánc, mozgókép alkotásai, alkotói, az alkotások témái.
A felhasználható irodalom, internetes elérhetõségek, a feladatok megoldásához felhasználható források linkjei a verseny
weblapján elérhetõek.

A nevezés módja, határideje
A nevezés idõpontja 2010. szeptember 6–október 7.
A nevezés módja: weblapon történõ jelentkezés és regisztráció www.drvsz.hu
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2010. október 8–31.
A levelezõ verseny 1. feladatlapjának megjelenése, letöltése a weblapról, megoldása, visszaküldése elektronikus
formában.

2. forduló: 2010. december 1–2011. január 16.
A verseny 2. feladatlapjának megjelenése, letöltése a weblapról, megoldása, visszaküldése elektronikus formában.
A levelezõs fordulók, illetve a szóbeli verseny feladattípusai: ábrás, rajzos feladatok, egyszerû választás/asszociáció,
többszörös választás, helyes sorrend megállapítása, hibakutatás, igaz-hamis állítások, kakukktojás, képek és ábrák felis-
merése, táblázatok és szövegek kiegészítése, szövegek felismerése, értelmezése.

3. forduló: 2011. május 14. A verseny szóbeli döntõje Nagykanizsán.
A csapatok érkezése a távolság miatt május 13-án, elutazásuk május 15-én.
Szóbeli verseny feladattípusai még: zenei mûvek felismerése, szövegalkotás, képzõmûvészeti és mozgókép alkotások
felismerése, bemutatása, rendezése, elkészítése.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A verseny levelezõ fordulóin elért eredmények alapján a szóbeli döntõre a 6 legmagasabb pontszámot elért csapat kap
meghívást.

Az eredmények közzétételének módja: A verseny weblapján az ütemtervben meghatározott idõpontokban minden le-
velezõ forduló csapatonkénti eredménye megjelenik, majd az összesítést követõen a levelezõ fordulók helyezései kerül-
nek megjelenítésre a weblapon. A szóbeli döntõ eredménye a helyszínen, illetve a verseny weblapján lesz megismerhetõ.
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Díjazás: Valamennyi résztvevõ csapat emléklapot vehet át a 3 levelezõ fordulót követõen, melyet postai úton juttatunk
el számukra. A szóbeli döntõn résztvevõ 6 csapat valamennyi résztvevõje oklevelet kap, valamint értékes tárgyjutalom-
ban részesül. Az I. helyezést elérõ csapat 3 éjszaka/4 nap táborozást kap a DRVSZ szokásos nyári roma hagyományõrzõ
és mûvészeti táborában.

A szervezõk elérhetõsége
Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége, 8800 Nagykanizsa, Pf.372., drvsz@drvsz.hu
Kapcsolattartó: Nagy Nóra, telefonszám: 30/824-1094

Országos középiskolai illemtani csapatverseny

A verseny meghirdetõje a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola, Gyõr

A verseny célja: A nevelés egyik igen fontos területének, a viselkedéskultúra kialakításának segítése, a középiskolás
korosztály felkészítése elméleti és gyakorlati szempontból a késõbbi hivatására, az abban elõforduló illemtani lehetõsé-
gekre, problémák megoldására. Cél még annak megláttatása, hogy a viselkedés nem lehet görcsös, nem a szabályok be-
tartatásának kényszerén, hanem belsõ erkölcsi indíttatásokon kell nyugodnia, és akkor örömforrás is lehet. A versenyre
való felkészítés ennek egy eszköze.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: Az országos verseny csak a középiskolás korosztály számára indul. (A
9–10. évfolyamosok együtt vannak a 11-12. évfolyamos tanulókkal)

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
Nincs külön szakiskolásoknak, szakközepeseknek és gimnazistáknak szóló része a versenynek, vagyis a verseny egy ka-
tegóriában zajlik.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Minden középfokú intézmény, ahol 9–12. osztályos tanulók, vagy 9–10. osztályos tanulók vannak, indíthat akár több,
háromfõs csapatot. Lehetnek gimnáziumi, szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulók. Nem kell, hogy tantárgyszerûen
tanulják a viselkedéskultúrát, de elõny. A részvétel feltétele a jelentkezési lap idõben való eljuttatása a szervezõkhöz (ez
az idõpont 2011.02.21. lesz).

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Csak a gyõri Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola tanulói nem vehetnek részt, mert a verseny szervezõi „ve-
lük” és „rajtuk” próbálják ki a feladatokat, játékokat, gyakorlatokat.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny témája az általános illemtan, a Magyarországon és az EU országaiban, valamint egyéb országokban leggyak-
rabban használatos illemszabályok ismerete, alapvetõ kommunikációs készség, jártasság a társasági alkalmak
szokásaiban, elvárásaiban.

Kötelezõ irodalom: Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005

Ajánlott irodalom: Protokoll (egyetemi jegyzet)
Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest, 2004
Görög Ibolya: Protokoll – az életem
Atheneum Kiadó, Budapest, 2000
Ottlik Károly: Protokoll
PANORÁMA Kiadó, Budapest, 2004

A nevezés módja, határideje
A www.palffy.hu honlapról letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével, annak elfaxolásával, postai elküldésével, vagy e-ma-
il küldésével (kereskedelmi@palffy.hu )
Nevezési díj 1500 Ft/fõ; vagyis 4500 Ft/csapat (2. és 3. forduló)
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Fordulók
1. forduló: Iskolánként a csapatok kiválasztása 2011. február 21-ig

2. forduló (a megyeszékhelyeken írják): 2011. március 03. 14.30 órától 16.00-ig
A megyeszékhelyek pedagógia intézeteit levélben megkeressük, vagy valamely ismert középiskolát kérjük fel az írásbeli
korrekt lebonyolítására. Az írásbelit mindenütt ugyanebben az idõpontban írják, és még aznap postázzák iskolánk címé-
re, vagy ha ez nem lehetséges, akkor másnapig páncélban õrzik, majd úgy postázzák.

3. forduló (országos döntõ): 2011. április 08. 18 órától buffet-dinner, majd április 09-én 9.30-tól 13.30-ig a szokásos
játékos verseny. (A honlapon szerepel, hogy ez mit jelent.)
Az ültetett-állófogadás résztvevõi a diákok, a felkészítõ tanárok és a szervezõk lesznek. A másnapi verseny az eddigi
gyakorlatnak megfelelõen folyik a gyõri Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola aulájában.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az elsõ forduló továbbjutóit iskolánként határozzák meg, természetesen a legmagasabb pontszámot elérõ csapatokat.
Ehhez a fordulóhoz minden évben minta feladatlapot írtunk iskolánk honlapján. A második fordulóból való továbbjutás
feltétele, hogy a feladatlapra szerzett pontszámok összege elég magas legyen az egyes csapatok esetében. Csapatonként
az elérhetõ maximális pontszám 300 pont. Az elõre rögzített csapatösszeállítás után a csapatok tagjainak összpontszáma
adja a csapatok sorrendjét. Az elsõ 10 csapat jut tovább a döntõbe. Azonos pontszám esetén az esszé-típusú kérdésekre
adott frappánsabb válaszok alapján döntünk.

Az eredmények közzétételének módja:
A Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola honlapján (www.palffy.hu) a verseny után 8 napon belül megjelenik a
továbbjutók névsora, valamint a döntõ témái, ill. a döntõre elõre elvégezhetõ otthoni feladatok.
A többi csapat (miután a honlapon olvashatják, hogy nem jutottak tovább) 3 héten belül írásban megkapja a csapatok tel-
jesítményeit, egy részvételt igazoló emléklapot, valamint egy meghívót a döntõ nézõközönségébe.

Díjazás:
A döntõbe jutott csapatok tagjai a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola pecsétjével ellátott egyéni oklevelet, a
csapatok pedig a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézetétõl csapat-oklevelet kapnak, valamint a helyezéstõl
függõen értékes könyvjutalmakat. (Az elsõ három helyezett csapat tagjai 6-8000Ft körüli értékben, azután csökkenõ ér-
tékekkel, de még a 9–10. helyezett csapatok tagjai is 2-3000Ft értékben kapnak.)

A szervezõk elérhetõsége:
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzõ Iskola; 9023 Gyõr, Földes Gábor u. 34–36.
Tel: 96/ 516-716, Fax: 96/ 516-713; E-mail: kereskedelmi@palffy.hu
Grábits Mária tanár; mobil: 06 20/ 9363677, Mayer Zoltán tanár; mobil: 06 20/ 3329255

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program által szakmai tekintetben
támogatott tanulmányi versenyek

Mozaik országos internetes anyanyelv és irodalom verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, és a megszerzett ismeret
által a tudásuk gyarapítása és mélyítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam együtt értékelve

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola és a gimnázium 7–8. évfolyama
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A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. évfolyamos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés auto-
matikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az interneten zajlik, a kérdések megoldásához bármilyen segédanyagot igénybe lehet
venni. A döntõn viszont már semmilyen segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az
adott korosztálytól elvárható ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon: www.mozaik.suli.hu, illetve a jelentke-
zési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18. – november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15. – december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13. – január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17. – február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11. – március 6.

között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Pest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.

Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.

Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége
Mozaik Kiadó Kft.; 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu
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Könyvmoly idegen nyelvi olvasóverseny 7. és 8. évfolyamos diákok számára

A verseny meghirdetõje az Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Központ

A verseny célja:
– A verseny célja az idegen nyelven történõ olvasás népszerûsítése, az idegen nyelvû könnyített olvasmányok olvasott-

ságának növelése és a könnyített olvasmányokhoz fûzõdõ tanórai, ill. órán kívüli tevékenységek népszerûsítése.
– A verseny célja, hogy kellõ hangsúlyt kapjon az élõ idegen nyelv mûveltségterület kapcsán az idegen nyelvi kom-

munikáció mint kulcskompetencia.
– Az idegen nyelv tanításának és tanulásának célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása. A kommunikatív

nyelvi kompetencia használható nyelvtudást jelent. A verseny célja ezen belül, hogy a diákok az angol vagy a né-
met nyelvet eszközként használják, angol vagy német nyelvû könnyített olvasmányokat dolgozzanak fel. A verseny
során angol vagy német nyelvû szövegeket fogadnak be és reprodukálnak.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– 7. évfolyam 1. kategória: az idegen nyelvet legfeljebb heti 3 órában tanulta
– 7. évfolyam 2. kategória: az idegen nyelvet legalább heti 3 órában tanulta
– 8. évfolyam 1. kategória: az idegen nyelvet legfeljebb heti 3 órában tanulta
– 8. évfolyam 2. kategória: az idegen nyelvet legalább heti 3 órában tanulta

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
– általános iskolák és 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumok 7. és 8. évfolyamai

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
– A versenyen bármely, az általános iskolák és 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumok 7. és 8. évfolyamain tanuló diákok

jelentkezhetnek. A jelentkezést a tanuló iskolája bonyolítja le. Jelentkezni a www.apaczaizeg.hu honlapról, vagy
kérésre a konyvmoly@apaczaizeg.hu címrõl megküldött jelentkezési lapon lehet. A jelentkezést a konyv-
moly@apaczaizeg.hu e-mail címen fogadják a szervezõk.

– A versenyre való jelentkezéssel a résztvevõk hozzájárulnak ahhoz, hogy a versenyt szervezõ intézmény pályamun-
kájukat a szerzõ nevének feltüntetése mellett felhasználja saját kiadványaiban, ill. promóciós céljaira.

– A verseny résztvevõi a döntõben kizárólag saját prezentációval nevezhetnek a versenyre, mely korábban más verse-
nyen nem vett részt, más formában nem lett publikálva.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyen nem vehetnek részt: az iskolai (írásbeli) fordulót követõ munkanapnál késõbb postára adott feladatlapokat
kitöltõ tanulók; a döntõben (szóbeli fordulón) korábban más versenyen részt vett pályamunkák, prezentációk; angol
vagy német anyanyelvû szülõk gyermekei; azon diákok, akik a 2010/2011. tanévet megelõzõ két évben legalább négy
hónapot töltöttek célnyelvi területen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
– A versenyre a diákok egy-egy könnyített olvasmányt dolgoznak fel. Ezt tehetik egyesével vagy csoportosan, tanári

irányítással vagy önállóan is.
– Az iskolai (írásbeli) fordulón egy, a könnyített olvasmány alapján összeállított feladatlapot töltenek ki a versenyzõk

önállóan. Minden évfolyamban és minden kategóriában 4 feladattípus található a feladatlapban: feleletválasztós
tesztek; igaz-hamis állítások; egy mondat-, ill. szöveg-kiegészítõs feladat; valamint a mû tartalmával kapcsolatban
megválaszolandó kérdések.

– A döntõben (szóbeli fordulón) kreatív prezentációt tartanak a versenyzõk, ehhez prezentációjukat önállóan készítik
el és ott bemutatják.

– Az elõadás max. 5 perces és a mûrõl, annak egy részletérõl, történelmi vagy kulturális hátterérõl, egy-egy szereplõ-
jérõl vagy a szerzõrõl stb. szól – vagyis bármely témáról, amit a versenyzõ kapcsolatba hoz az olvasott mûvel és
meg tudja indokolni azt. Az elõadás legyen kreatív, vagyis posztert, plakátot, egyéb illusztrációt, PowerPointban
készített prezentációt, szemléltetõeszközt stb. használhat a versenyzõ. A prezentációt követõen a zsûri min. 2, max.
4 kérdést tesz fel a mûvel, a témával és az elhangzottakkal kapcsolatban.
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– A verseny alapjául a következõ könnyített olvasmányok szolgálnak:
Angol nyelv:

– 7. évfolyam 1. és 2. kategória: Catherine Cookson: Matty Doolin (Oxford Bookworms Library, Oxford Unive-
sity Press, Level 2)

– 8. évfolyam 1. és 2. kategória: Harry Gilbert: The star zoo (Oxford Bookworms Library, Oxford Univesity Press,
Level 3)

Német nyelv:
– 7. évfolyam 1. és 2. kategória: Siegfried Lenz: Lotte soll nicht sterben (Easy Readers, Leicht zu lesen, Klett Ki-

adó Kft., Stufe A)
– 8. évfolyam 1. és 2. kategória: Siegfried Lenz: Das Feuerschiff (Easy Readers, Leicht zu lesen, Klett Kiadó Kft.,

Stufe B)

A nevezés módja, határideje
Jelentkezni a www.apaczaizeg.hu honlapról, vagy kérésre a konyvmoly@apaczaizeg.hu címrõl megküldött jelentkezési
lapon lehet. A jelentkezést a konyvmoly@apaczaizeg.hu e-mail címen fogadják a szervezõk.
Nevezési díj: 1000 azaz egyezer Ft/fõ
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 2000 Ft/fõ (szállás, ellátás)
Jelentkezési határidõ: 2010. december 13., hétfõ

Fordulók
Iskolai, írásbeli forduló: 2011. január 10., hétfõ 15.00; helyszín: országszerte, a nevezõ intézményekben
Iskolai, írásbeli forduló eredményhirdetése: 2011. február 14., hétfõ

Döntõ, szóbeli forduló: 2010. március 12., szombat 10.00; helyszín: Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg Apáczai tér 5.
Eredményhirdetés: 2010. március 12., szombat 15.00; helyszín: Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Központ

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóról a döntõbe évfolyamonként és kategóriánként 20, a legjobb eredményt elért tanuló vesz részt. Ettõl a
létszámtól csak pontazonosság esetén lehet eltérni.
Az iskolai forduló eredményeit és a továbbjutottak névsorát az www.apaczaizeg.hu honlapon teszik közzé a szervezõk,
továbbá elküldik azt a nevezõ intézmények, a felkészítõ szaktanárok, a résztvevõ diákok e-mail címére.

Az eredmények közzétételének módja:
Az www.apaczaizeg.hu honlapon; a nevezõ intézmények, a felkészítõ szaktanárok, a résztvevõ diákok e-mail címére.

Díjazás:
Az országos döntõben évfolyamonként és kategóriánként az elsõ tíz helyezett kerül kihirdetésre és az elsõ 5 helyezett ke-
rül díjazásra. Ugyancsak díjazzák a szervezõk az elsõ 5 helyezett felkészítõ tanárát.

A szervezõk elérhetõsége:
Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg Apáczai tér 5.
A pályázat sikeres elbírálása esetén e-mail cím: konyvmoly@apaczaizeg.hu
Honlap: www.apaczaizeg.hu Gimnázium Forrás tanulóközpont – Könyvmoly

Mozaik országos internetes matematika verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja: A tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, illetve lehetõség bizto-
sítása a kompetencia alapú tudás megszerzésére.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. évfolyam együtt értékelve
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A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: Általános iskola és a gimnázium 7–8. osztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. évfolyamos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett a versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés auto-
matikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az interneten zajlik, a kérdések megoldásához mindenféle segítséget igénybe lehet
venni. A döntõn viszont már semmilyen segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az
adott korosztálytól elvárható ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon: www.mozaik.suli.hu, illetve a jelentke-
zési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18.–november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15.–december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13.–január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17.–február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11.–március 6.

között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Pest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.

Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.

Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Mozaik Kiadó Kft.; 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu
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Zrínyi Ilona matematikaverseny

A verseny meghirdetõje a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

A verseny célja a matematika népszerûsítése. A tanulók logikus gondolkodását kívánja mérni, lehetõséget biztosítva ar-
ra, hogy az iskolák 3–8. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: évfolyamonként egységes

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen az iskolák 3–8. évfolyamos tanulói vehetnek részt. Egy iskolából
tetszõleges számú versenyzõ indulhat. A versenyen a határainkon túl élõ magyarul tudó diákok is részt vehetnek.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Matematikai versenytesztek (11 kötet) – Mozaik Kiadó, Szeged
Zrínyi 2004, Zrínyi 2005, Zrínyi 2006, Zrínyi 2007, Zrínyi 2008, Zrínyi 2009 (6 kötet) – Mategye Alapítvány, Kecskemét
Kecskeméti Matematikai Füzetek – Zrínyi 1992–2000 (6 kötet) – Mategye Alapítvány, Kecskemét

A nevezés módja, határideje
Nevezési határidõ: 2010. november 30.
A nevezés interneten keresztül lehetséges az iskola azonosítójával és jelszavával.
Nevezési cím: www.mategye.hu
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ

Fordulók
1. forduló: 2011. február 18. (péntek) 14 óra

(Románia és Ukrajna 15 óra.)
2. forduló: 2011. április 20–22. (Kecskemét)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az egyéni versenyben legeredményesebben szereplõ tanulókat meghívjuk az országos döntõre. Minden területrõl évfo-
lyamonként 300 indulóig 1 versenyzõ, 500 indulóig 2 versenyzõ, 500 feletti induló esetén 3 versenyzõ jut be. (Külföldi-
ek esetén a bejutás területenként elõre meghatározott létszám alapján történik.) Rajtuk kívül az országos eredmények
összehasonlítása alapján is meghívunk versenyzõket.

Az eredmények közzétételének módja:
Eredményhirdetésen történik, ezt követõen a www.mategye.hu oldalon látható.

Díjazás:
1. forduló: A benevezett létszámtól függõen egyéniben megyénként/körzetenként 1500 fõ alatti nevezõ esetén évfolya-
monként a verseny elsõ tíz helyezettje, 1500-2500 fõ nevezõ esetén az elsõ tizenöt helyezettje, 2500 fõ feletti nevezõ esetén
az elsõ húsz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. Oklevelet és tárgyjutalmat kap azoknak az iskoláknak a legjobb he-
lyezést elérõ versenyzõje és a versenyzõ tanára is, amelyek legalább 10 tanulót indítanak a versenyen. Évfolyamonként is-
kolák közötti 3 fõs csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpont-
száma alapján állapítjuk meg. Évfolyamonként megyénként/körzetenként 1500 fõ alatti nevezõ esetén a verseny elsõ helye-
zett, 1500-2500 fõ nevezõ esetén a verseny elsõ két helyezett, 2500 fõ feletti nevezõ esetén a verseny elsõ három helyezett
csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. A csapatversenyben évfolyamonként egy iskolából
csak egy csapat eredményét vesszük figyelembe. Az iskolák csapatainak pontszámait összeadva minden megye és körzet
legtöbb pontot elért általános iskolája, minden régió legtöbb pontot elért nyolcosztályos és hatosztályos gimnáziuma ván-
dorserleget kap. (Budapest és Pest megye külön régiónak számít.) A versenyen legeredményesebben szereplõ tanulók taná-
rait is tárgyjutalomban részesítjük. (Külföldiek díjazását a területi szervezõk biztosítják.)
Országos döntõ: Az egyéni verseny elsõ 20 helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. A versenyen legeredményeseb-
ben szereplõ tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. Az 1. fordulóban az iskola csapatainak pontszámait össze-
adva a legtöbb pontot elért budapesti és vidéki tanulók iskolája egy-egy számítógépet nyer, a legtöbb pontot elért általá-
nos iskola, nyolcosztályos és hatosztályos gimnázium vándorserleget kap.

A szervezõk elérhetõsége
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Mategye Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf.: 585 mategye@mail.datanet.hu, www.mategye.hu
Mozaik országos internetes ember és természet verseny

A verseny meghirdetõje a Mozaik Kiadó és Oktatási Stúdió Kft.

A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklõdésének felkeltése az adott tantárgy iránt, és a megszerzett ismeret
által a tudásuk gyarapítása és mélyítése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Fizika 7–8.
Biológia 7–8.
Kémia 7.
Kémia 8.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola és a gimnázium 7–8. osztálya

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen az ország összes oktatási intézményének 7. és 8. évfolyamos tanulója részt vehet, aki a jelentkezési lapot hi-
ánytalanul kitöltötte vagy a honlapon regisztrált és nevezett versenyre, valamint a nevezési díjat befizette. A hátrányos
anyagi helyzetû tanulóknak lehetõséget biztosítunk az ingyenes részvételre a pedagógus javaslata alapján. A versenyen
iskolai vagy egyéni nevezõként lehet részt venni.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Magasabb évfolyamú diák nem indulhat, a döntõn való meg nem jelenés auto-
matikusan kizárja a versenyzõt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Mivel a versenyünk 1–5. fordulója az interneten zajlik, a kérdések megoldásához bármilyen segédanyagot igénybe lehet
venni. A döntõn viszont már semmilyen segédanyag nem használható. Minden forduló kérdéseinek összeállításánál az
adott korosztálytól elvárható ismeretanyagra támaszkodunk.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni a pedagóguson keresztül, illetve egyénileg is lehet az alábbi honlapon: www.mozaik.suli.hu, illetve a jelentke-
zési lap beküldhetõ az alábbi postacímre: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Nevezési díj: 1500 Ft/fõ
Nevezési határidõ: 2010. október 15.

Fordulók:
1. forduló feladatsorai: október 18.–november 7.
2. forduló feladatsorai: november 15.–december 5.
3. forduló feladatsorai: december 13.–január 9.
4. forduló feladatsorai: január 17.–február 6.
5. forduló feladatsorai: február 11.–március 6.

között oldhatók meg a honlapon. A diákok és a pedagógusok a verseny folyamatáról a honlapunkon keresztül folyamato-
san tájékozódhatnak, e mellett a versenyzõket e-mailben is értesítjük a fontos határidõkrõl.

A döntõ idõpontja: 2011. április 9.
A döntõ helyszínei: Szeged, Pest, Gyõr, Pécs, Szolnok, Debrecen, Miskolc.
A döntõ feladatsorának megírására biztosított idõ: 45 perc
Aki több tantárgyból is döntõbe jut, az a feladatsorokat egymás után oldja meg. A kódlapok kiértékelése már Szegeden
történik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A jelentkezõk közül az 5 forduló során legtöbb pontot elérõ tanulók jutnak a döntõbe, ahová a nevezõk 10%-a kap meg-
hívást. Minimális feltétel, hogy az elérhetõ összes pontszám 51%-át megszerezze a tanuló.
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Az eredmények közzétételének módja: www.mozaik.suli.hu Eredmények menüpont alatt. A döntõbe jutásról e-mail-
ben is értesítést küldünk.
Díjazás: A döntõben elért eredménye alapján az elsõ 6 helyezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében a helyezésének
megfelelõ könyvjutalmat és oklevelet kap. Az 1. helyezett diák felkészítõ tanára szintén oklevélben és könyvjutalomban
részesül.

A szervezõk elérhetõsége:
Mozaik Kiadó Kft.; 6723 Szeged, Debreceni u. 3/b
Aki mindenben a segítségükre van: Pamukné Szirányi Ilona tanulmányiverseny-szervezõ
Tel: 62/554-665, fax: 62/554-666; verseny@mozaik.info.hu; www.mozaik.suli.hu

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, ÖSSZKÉP Alapítvány

A verseny célja:
Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg feladatokat. Lehetõ-
séget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett, készségei-
ket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt, és összemérhessék tudásukat.

A verseny kategóriái:
3–8. évfolyamban évfolyamonként,
7–8. évfolyamban az általános iskolába és gimnáziumba járók külön kategóriában versenyeznek

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Csapatnévvel, 4 fõs azonos iskolába és évfolyamra járó 3–8. osztályos csapatok (részletesebben a verseny www.bolyai-
verseny.hu honlapján)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Évfolyamonként, a megelõzõ tanév Nat szerinti magyar nyelv és irodalom tananyaga

A nevezés módja, határideje: a www.bolyaiverseny.hu honlapon, 2010. október 2.
Nevezési díj:1000 Ft/fõ

Fordulók:
1. forduló: 2010. november 12. 14.30 Körzeti írásbeli, több helyszínen
2. forduló: 2010. december 11. 11.00 Országos döntõ írásbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimn.,
3. forduló: 2010. december 11. 13.30 Országos döntõ szóbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimn.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként minden körzet elsõ helyezettje, valamint az országos összesített lista
kategóriánkénti további néhány csapata jut a 2. fordulóba. A 2. fordulóból az évfolyamonként és kategóriánként elsõ 6
helyen végzett csapatok jutnak a 3. fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
a www.bolyaiverseny.hu honlapon, az 1. fordulóban legkésõbb a versenyfordulót követõ 5. napon, a 2. és 3. fordulóban
aznap a versenyhelyszínen.

Díjazás:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként az 1. forduló minden továbbjutó csapata és felkészítõ tanára, valamint
indulólétszámtól függõen további eredményes csapatok és felkészítõik is jutalomban részesülnek; a 3. fordulóban részt-
vevõ összes csapatot és felkészítõ tanárát díjazzák, és kiosztásra kerül körzetenként és országosan 1-1 tanári fõdíj.

A szervezõk elérhetõsége:
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Nagy-Baló András: nbat0978@gmail.com vagy 06-30-386-2445
Marton Ágota: fama19@freemail.hu vagy 06-1-212–1494

Bereznai Gyula országos matematikai emlékverseny

A verseny meghirdetõje a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny célja: a matematikai-logikai képességek és kompetenciák fejlesztése során a tehetséges tanulók kiválasztásá-
nak és fejlesztésének ösztönzése, a matematikai képességek terén tehetségesnek mutatkozó tanulók fejlesztéséhez való
hozzájárulás Bereznai Gyula iskola-teremetõ munkásságának szellemében.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7–8. és 9–10.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, 6 osztályos gimnázium, 8 osztályos gimnázium, 4 osztá-
lyos gimnázium, 5 osztályos gimnázium, szakiskola, szakközépiskola

A jelentkezés és a részvétel feltételei a fenti iskolaszinteken tanuló magyarországi tanulók a megadott címen és honla-
pon található Nevezési lap eljuttatásával és a nevezési díj befizetésével vehetnek részt az Emlékversenyen

A versenyen való részvétel kizáró okai a nevezési díj befizetésének elmulasztása, a döntõben nem megengedett segéd-
eszközök használata (számológép, mobiltelefon)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: a Nat követelményeinek megfelelõ, a hi-
vatalos tankönyvjegyzékben szereplõ matematika tankönyvek ismeretanyaga

Nevezés az iskola honlapján található, letölthetõ, kinyomtatható nevezési lapon lehet.
Papíralapú jelentkezés: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400. Nyíregyhá-
za, Ungvár sétány 12.
Elektronikus jelentkezés: honlap: www.eotvos-nyh.sulinet.hu; e-mail: rokab@nyf.hu
Jelentkezési határidõ: 2011. január 31.
Nevezési díj: 1200 Ft/fõ
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 4200 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
1. forduló: 2011. március 02., elektronikus formában tesztfeladatsor

2. forduló: 2011. április 15-16.
1. nap: Feladatsorok részletes kidolgozást igénylõ feladatokkal
2. nap: Számválaszos feladatsor

A továbbjutás feltétele:
Minimum feltétel: a szerezhetõ pontok legalább 80%-ának elérése. Az értékelés során kialakult abszolút sorrend szerint
a legtöbb pontot elért 25-30 tanuló kerül behívásra a nyíregyházi döntõbe.
Tartalék versenyzõk száma 20, akiket a szervezõk abban az esetben és olyan számban hívnak meg, ha azt nem várt körül-
mények indokolják. (Pl. betegséghez köthetõ tömeges távolmaradás veszélye, vagy a döntõre szóló meghívót nagy
számban elutasítók miatt)
A továbbjutók, és felkészítõ tanáraik személyes e-mailt és meghívót kapnak a szervezõktõl. A döntõbe jutottak névsorát
az iskolánk honlapján is közzé tesszük.

Az eredmények közzétételének módja: A rendezõ iskola honlapján.

Díjazás: Oklevél, könyv, tárgyjutalom.

A szervezõk elérhetõsége
Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400. Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Tel.: 42/599-415, 30/681-2933
Róka Sándorné; e-mail: rokab@nyf.hu; honlap: www.eotvos-nyh.sulinet.hu
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Bolyai anyanyelvi csapatverseny

A verseny meghirdetõje a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, ÖSSZKÉP Alapítvány

A verseny célja:
Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg feladatokat. Lehetõ-
séget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett, készségei-
ket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt, és összemérhessék tudásukat.

A verseny kategóriái:
3–8. évfolyamban évfolyamonként,
7–8. évfolyamban az általános iskolába és gimnáziumba járók külön kategóriában versenyeznek

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Csapatnévvel, 4 fõs azonos iskolába és évfolyamra járó 3–8. osztályos csapatok (részletesebben a verseny www.bolyai-
verseny.hu honlapján)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Évfolyamonként, a megelõzõ tanév Nat szerinti magyar nyelv és irodalom tananyaga

A nevezés módja, határideje: a www.bolyaiverseny.hu honlapon, 2010. október 2.
Nevezési díj:1000 Ft/fõ

Fordulók:
1. forduló: 2010. november 12. 1430 Körzeti írásbeli, több helyszínen
2. forduló: 2010. december 11. 1100 Országos döntõ írásbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimn.,
3. forduló: 2010. december 11. 1330 Országos döntõ szóbeli, Budapest: Baár-Madas Ref. Gimn.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként minden körzet elsõ helyezettje, valamint az országos összesített lista
kategóriánkénti további néhány csapata jut a 2. fordulóba. A 2. fordulóból az évfolyamonként és kategóriánként elsõ 6
helyen végzett csapatok jutnak a 3. fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
a www.bolyaiverseny.hu honlapon, az 1. fordulóban legkésõbb a versenyfordulót követõ 5. napon, a 2. és 3. fordulóban
aznap a versenyhelyszínen.

Díjazás:
Körzetenként, évfolyamonként és kategóriánként az 1. forduló minden továbbjutó csapata és felkészítõ tanára, valamint
indulólétszámtól függõen további eredményes csapatok és felkészítõik is jutalomban részesülnek; a 3. fordulóban részt-
vevõ összes csapatot és felkészítõ tanárát díjazzák, és kiosztásra kerül körzetenként és országosan 1-1 tanári fõdíj.

A szervezõk elérhetõsége:
Nagy-Baló András: nbat0978@gmail.com vagy 06-30-386-2445
Marton Ágota: fama19@freemail.hu vagy 06-1-212–1494

Curie matematika emlékverseny

A verseny meghirdetõje a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztõ Alapítvány; Magyar Tehetséggondozó Társaság
kémia és környezetvédelmi szekciója
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A verseny célja a tanulók érdeklõdésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a matematika iránt. A feladatlapok
rendszeres határidõre történõ elkészítésével pontos rendszeres munkára nevelés.
A levelezés során segítséggel dolgozó tanulók a helyszíni fordulókon képesek legyenek önálló feladatmegoldásra. Segít-
se a résztvevõk középiskolai továbbtanulásra való felkészítését. A 9–10.évfolyamosok versenyével a matematika iránti
motiváció növelése, a logikus gondolkodásra, összefüggések megláttatására nevelés a cél.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 3–10. évfolyamú általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai
tanulók.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Bármilyen iskolatípusban 3 -10. évfolyamon tanuló magyarországi és határon túli
tanuló jelentkezhet.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A tanórákon tanult ismeretanyag felhasználásával készült érdekes valamint gondolkodtató matematikai feladatok. Fel-
használt irodalom: az általános- és középiskolákban elfogadott tankönyvek.

A nevezés módja, határideje
Postán: Curie Alapítvány 5000 Szolnok, Szél u. 4; e-mailen: curie@szolnet.hu, faxon: 56/420-243
Határideje: 2010. október 20.
Nevezési díj: 2400 Ft/fõ
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 5000 Ft/fõ (szállás, ellátás)

Fordulók
1. forduló:
Idõpont: 2010. október 20. – január 28-ig.
Minden jelentkezõnek a korcsoportnak megfelelõ egységes feladatsorokat kiküldi az alapítvány a jelentkezéskor meg-
adott címre. A megoldott feladatokat a versenyzõk visszaküldik a feladatlapon feltüntetett határidõre a területvezetõnek.
Az egységes javítás érdekében minden korcsoportnak megfelelõ feladatsort s megoldókulcsot, kiküldi az alapítvány a
területi központokban dolgozó, feladatjavítást vállaló területvezetõknek.

2 forduló:
Idõpont: 2011. február 12. (minden területi központban.)
Helyszínek: a Curie Alapítvány honlapján olvashatók: www. szolnet.hu/curie.
Az alapítvány által kiküldött korcsoportonként azonos feladatokat megíratják a területi központokban dolgozó
területvezetõk.

3. forduló:
Az országos döntõ. Idõpont: 2011. április 8–9–10. Helyszín: Szolnok, Belvárosi Általános Iskola.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A negyedik forduló kijavított feladataival együtt a levelezésben résztvevõ tanulók tanárai levélben vagy e-mailen ered-
ménylistát kapnak, valamint értesítést a területi fordulóra jutásról. Az írásbeli feladatok alapján területi fordulón vehet
részt az adott területi központban a legjobb eredményt elért 15 tanuló, aki minden forduló feladatsorát beküldte.
Amennyiben a levelezõk között van olyan tanuló, akinek iskolájából senki nem került a behívottak közé, a területvezetõ
meghívja az iskola legjobb eredményt elért, minden dolgozatot beküldõ tanulóját, ha a legjobb eredményt elért tanuló
pontszámának legalább 80%-át teljesítette.
Döntõ: A területi döntõkrõl évfolyamonként 5-5 legjobb dolgozatot beküldik a helyi szervezõk a versenybizottsághoz,
majd azokat egy szakmai zsûri ismételten átnézi és a sorrendet tartalmazó eredmény listával együtt küldi vissza az iskola
igazgatójának és az országos döntõre behívja évfolyamonként a 10 legjobb dolgozat íróját, valamint azokat a területi
központonként legjobb eredményt elért tanulókat, akiknek központjából nem került senki az elsõ 10 közé.
A meghívás feltétele még az, hogy a dolgozat elérje a legjobb eredményt elért tanuló pontszámának 85%-át. A területi
döntõn résztvevõk eredménye a döntõre jutó tanulók névsora legkésõbb az országos döntõ elõtt 1 hónappal olvasható a
Curie Alapítvány honlapján.
A döntõn csak írásbeli feladatokat oldanak meg a tanulók, emellett azonban szervezetten szakmai és kulturális progra-
mokon vehetnek részt.
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Az eredmények közzétételének módja:
Minden forduló után visszakapják a versenyzõk a kijavított dolgozatot, ha küldtek válaszborítékot. A 4. forduló beküldé-
si határideje után egy héttel a versenyzõk tanárai levélben vagy e-mailen kapnak értesítést arról a területi központ vezetõ-
jétõl, hogy az adott területi központban tanítványaik a többiekhez viszonyítva milyen eredményt értek el, s az elért
eredményük alapján részt vehetnek–e a területi döntõn.
A területi döntõn megírt dolgozatot – az 5 legjobb kivételével – kijavítva visszakapják a területvezetõtõl egy eredmény-
listával együtt, s tájékoztatást kapnak arról, hogy kiknek a dolgozata jutott a versenybizottsághoz.
A szakmai zsûri miután átnézte a beküldött dolgozatokat, s sorrendet állapított meg, levélben értesíti a versenyzõ tanulók
igazgatóit, s ezzel egy idõben az elért eredményeket a Curie Alapítvány honlapján közzé teszi.

Díjazás:
A területi döntõn résztvevõ versenyzõknek és felkészítõ tanároknak emléklap, valamint a támogatóktól függõen meg-
vendégelés, vagy/és tárgyjutalom.
Az országos döntõn évfolyamonként az elsõ helyezett vándorserleget és ajándékot kap, a felkészítõ tanára ajándékot
kap.
Évfolyamonként az elsõ 6 helyezett tárgyjutalomban részesül. Minden versenyzõ és felkészítõ tanár oklevelet kap.
A szponzorok támogatásától függõen a résztvevõk megvendégelésben részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége
Versenyfelelõs: Dr. Török Istvánné 56-420-243, valamint curie@szolnet.hu e-mail címen.
Területvezetõ levelezési címét a benevezés után kapják meg a versenyzõk.

„Homlokomon két aranypánt van…”
címû magyar nyelvû, cigány tárgyú vers – és prózamondó verseny az általános iskolák 7–8., valamint a szakiskolák,

középiskolák 9–10. évfolyamos tanulói számára.

A verseny meghirdetõje az Utolsó Padban Egyesület

A verseny célja:
Azon általános iskolás 7–8., 9–10. évfolyamos cigány származású tehetséggondozásának elõsegítése, akik kiemelten ér-
deklõdnek az irodalom iránt. Kiemelt cél, hogy erõsödjön tanulókban a cigány és nem cigány gyerekekkel, felnõttekkel
való együttmûködés igénye, képessége, szélesedjen önismeretük és mások elfogadásnak készsége, fejlõdjön identitástu-
datuk. Tudatosodjon bennük, hogy személyiségük, kultúrájuk egyszerre cigány és magyar elemekbõl áll. Váljanak ké-
pessé arra, hogy felismerjék az irodalom emberek és kultúrák közötti hídteremtõ szerepét. Legyenek képesek ezt
érzékeltetni egy – egy irodalmi alkotás megszólaltatásakor.
Tevékenykedésükben, kapcsolataik formálásában, mûvelõdésükben váljon vezérvonallá.
Péli Tamás világhírû cigány származású festõ mûvész mondata: A homlokomon két aranypánt van: egyik a cigánysá-
gom, másik a magyarságom.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
1. kategória: általános iskolák 7–8. évfolyama
2. kategória: középiskolák, szakiskolák 9–10. évfolyama

A verseny kategóriái mûfaj szerint: vers és próza kategória.

A jelentkezés írásban határidõre a szükséges melléketek csatolásával, postai úton történjen.

A versenyen való részvétel kizáró okai: Ha a tanuló nem a versenykiírásban szereplõ évfolyamokba jár, ha nem cigány
tárgyú irodalmi alkotással nevez be, ha a nevezés hiányos, vagy határidõn túl érkezik.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
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– Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv a 7-10. osztály számára. Konsept-H Kiadó: Piliscsaba, é.n. [2001] 187
p. Balázs János, Oláh Jolán és Túró Zoltán illusztrációival.

– Menyhért Ildikó: Zöld az erdõ. Cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata számára.
– Gidáné Orsós Erzsébet–Lantos Gábor (Szerk.): Minúka. Cigány mesék beás és magyar nyelven. Pécsi Tudomány-

egyetem, Tanárképzõ Intézet: Pécs, 2002. 120 p., ill. (Beás és magyar ny.)
– Kovalcsik Katalin: Árgyélus Kis Miklós. Szerk, gyûjt., Kovalcsik Katalin; ford. Balogh Ibolya. Fõv. CSZMM

Közp.: Budapest, 1992. 56 p., ill. Magy. és cigány nyelven.
– Kovalcsik Katalin–Konrád Imre–Ignácz János: Aminy ku putyere – Bátor emberek. Beás cigány történetek, szo-

káselbeszélések és mesék iskolás gyermekek számára. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium: Pécs,
2000. 259 p., ill.

– Rostás-Farkas György: Apám meséi. Le tateske paramichi. Cigány mese- és mondavilág I. Cigány Tudományos és
Mûvészeti Társaság: Budapest, 1992. 100 p., ill.

– Choli Daróczi József, Lakatos Menyhért, Osztolykán Béla, Holdosi József mûvei.

A nevezés módja, határideje
Jelentkezni kizárólag adatlapon, postai úton, levélben lehet a következõ címen:
Utolsó Padban Egyesület 1091 Budapest, Mihalkovics u. 14. III/8.
A nevezésben kérjük megjelölni a következõket:

– a nevezõ iskola neve, címe, telefonszáma, email címe
– nevezett tanuló(k) neve, osztálya,
– a felkészítõ tanár neve,
– a három bemutatni kívánt mû fénymásolata.

A nevezéshez kérjük csatolni a szülõi/gondviselõi nyilatkozatot a gyermeke cigány származásáról, valamint arról, hogy
hozzájárul, hogy a versenyeket bemutató fotók, filmek közléséhez hozzájárul abban az esetben is, ha azon gyermeke jól
láthatóan szerepel.
A nevezés határideje: 2010. november 15.
Nevezési díj: nincs

Fordulók
1. forduló: 2011. február 18. a térségi versenyek megszervezésének, lebonyolításának határideje.
A több, késõbb pontosításra kerülõ helyszín.
Benevezni három magyar nyelvû cigány tárgyú alkotással lehet, melybõl helyben a zsûri tagjai választanak. Az arany mi-
nõsítést kapott diákok kapnak meghívást regionális fordulókra

2. forduló: 2011. április 08.
A térségi zsûrik elõválogatásának eredményeként a tervek szerint négy nagyvárosban Debrecenben, Pécsett, Nyíregyhá-
zán, Miskolcon rendezzük meg a megyei döntõket, ahonnan az arany minõsítést kapott diákok kapnak meghívást az or-
szágos fordulóra. A diákok egy újabb mûvet választanak, a fennmaradó kettõhöz, amelybõl a zsûri bármelyiket
választhatja.

3. forduló:
2011. május 14.
Az országos forduló az elsõ kategória számára.
A diákok egy újabb mûvet választanak, a fennmaradó kettõhöz, vagy háromhoz, amelybõl a zsûri bármelyiket választ-
hatja. Az Arany minõsítést kapott gyerekek juthatnak tovább. Erre a versenyre azok a 7–8. évfolyamos diákok kapnak
meghívást, akik a regionális versenyeken arany minõsítést kaptak. Az „ Arany Tíz”-be azonban csak 5 diák kerülhet, az-
az az országos versenyen csak a 7–8. évfolyamos korosztályból csak 5-en kaphatnak arany minõsítést, a zsûri pontszá-
mai, valamint a különleges tehetségre utaló jegyek alapján. A többi résztvevõ ezüst és bronz minõsítést kap. Helyszín:
Néprajzi Múzeum

2011. május 21.
Az országos forduló a 2. kategória számára
A zsûri a vers és próza kategóriában összesen öt arany minõsítést oszt ki. A többi résztvevõ ezüst, illetve bronz minõsí-
tést kap. Helyszín: Néprajzi Múzeum
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2011. júniusában tervezzük az Arany Tíz bemutatását, ahol mindegyeik gyermek a nyertes produkcióval lép majd a
közönség elé, ahova roma és nem roma civil szervezeteket pedagógusokat, közéleti embereket, valamint a média képvi-
selõit hívjuk majd meg, ezzel az a célunk, hogy a széles nyilvánosság ismerhesse meg az „ Arany Tízbe” bekerült
gyermekeket.
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az elsõ és második fordulóból a továbbjutás feltétele a kidolgozottan elõadott produkció, valamint az egyéni adottságok
alapján lehet továbbjutni.
szempontok:

– Mennyire képes azonosulni az elõadott mû tartalmával, mennyire tudja a hallgatóság figyelmét magára és az irodal-
mi alkotás mondanivalójára irányítani.

– Egyezik-e a „beszélõ szándéka” a szöveg tartalmával (arcjáték, gesztusok, hangszín, hangmagasság illeszkedése a
mondanivalóhoz)

– Milyen eszközöket (beszédtempó, szemkontaktus a hallgatósággal) használ az elõadott mûben zajló eseményekkel,
szereplõkkel kapcsolatos egyetértésének, kritikájának érzékeltetésére.

– Hogyan tudja bemutatni a mûben fellelhetõ érzelmeket.
– Mennyire helyes a versenyzõ kiejtése, hangképzése.

A harmadik fordulóban a legjobb 10 kiválasztásánál szempont: a választott mû, az elõadói képességek, a magyar nyelvi
kiejtés szépsége, a hallgatóság megnyerése, a szöveghûség, a színészi, irodalmi pályára való alkalmasság
megmutatkozása.

Az eredmények közzétételének módja: Az arany minõsítést elért diákok és felkészítõ tanáraik névsorát közoktatási
szaklapokban tesszük közé.

Díjazás: A diákok az okleveleken túl könyvjutalomban részesülnek.

A szervezõk elérhetõsége
Utolsó Padban Egyesület 1091 Budapest, Mihalkovics u. 14. III/8.
Menyhért Ildikó, telefonszáma: 06-30-950 3498; email cím: upe@freemail.hu
honlap: www.romaoktatas.eu

„Mit ránk hagytak a századok…” – a magyar mûvelõdéstörténet korszakai
„Dicsõ híre-neve fennmaradt örökre” – Magyarország története 1301–1490 között

A verseny meghirdetõje a Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája

A verseny célja: megismertetni a tanulókat a magyar nemzeti kultúra kincseivel, örökségével; komplex módon láttatni
egy-egy történelmi-mûvelõdéstörténeti korszakot; összehangolni a humán mûveltségterületeket.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: középiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre háromfõs csapatok jelentkezhetnek.

A versenyen való részvétel kizáró okai: a versenyt szervezõ iskola diákjai és a szervezõ, értékelõ tanárok gyermekei,
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a vetélkedõkön.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
1. A használatban lévõ középiskolai tankönyvek korszakra vonatkozó részei (magyar irodalom, történelem, ének-zene,
rajz és vizuális kultúra)
2. Magyar kódex II. (Kossuth Kiadó, Budapest, 1999.) Lovagkor és reneszánsz. Magyarország mûvelõdéstörténete
1301–1526. címû kötet a korszakra (1301–1490) vonatkozó részei
3. Engel Pál: Beilleszkedés Európába. A kezdetektõl 1440-ig. Magyarok Európában I. 240–350. oldal
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4. Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás (1440–1711) Magyarok Európában II. (Budapest, 1990.) 15–79. oldal

A nevezés módja, határideje
Nevezési határidõ: 2010. október 31. A nevezéseket írásban fogadjuk el, melyeket az iskola címére (3000 Hatvan, Ba-
lassi B. u. 17., titkarsag@bajzagim.sulinet.hu) kell küldeni a csapat tagjai és felkészítõ tanárai nevének feltüntetésével.
Egy iskolából maximum három csapat nevezhet.
Nevezési díj: 5000 Ft/csapat
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 1250 Ft/fõ

Fordulók
1. forduló: 2010. november 30.
Elsõ forduló: írásbeli selejtezõ, minden csapat egységes feladatlapot kap, melyet saját iskolájában, zárthelyi jelleggel, az
érettségi vizsga szabályainak megfelelõen oldanak meg, s a megadott határidõre visszaküldik. A javítást-ellenõrzést a
szervezõ iskola történelem munkaközössége végzi. A második fordulóba a legmagasabb pontszámot elérõ 20 csapat jut
be.

2. forduló: 2011. január 25.
Itt a versenyzõk egy kreatív feladatot oldanak meg, saját iskolájukban a megadott szakirodalom segítségével, s határidõ-
re visszaküldik. A második forduló kreatív feladatának megoldását ezúttal is a szervezõ iskola történelem
munkaközössége ellenõrzi.

3. forduló: 2011. február 26.
A harmadik forduló szóbeli döntõ, ahová az elsõ és második forduló teljesítménye alapján 8 csapat jut be. A feladatok ér-
tékelését szakértõ zsûri végzi (történelem tanár, könyvtáros, muzeológus, történész). Az értékelés elõre megállapított
pontozással történik.

Az eredmények közzétételének módja: a csapatokat levélben értesítjük, illetve a továbbjutó iskolák nevét közzé-
tesszük iskolánk honlapján (www.bajza.hu)

Díjazás: a döntõbe jutott csapatok mindegyike oklevelet, könyv- illetve tárgyjutalmat kap.

A szervezõk elérhetõsége
Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája; 3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
Kovácsné Kiss Éva történelem munkaközösség-vezetõ; Tel/fax: 37/341-455, 540-103
E-mail: titkarsag@bajzagim.sulinet.hu; www.bajza.hu

Gordiusz matematika tesztverseny

A verseny meghirdetõje a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

A verseny célja az összeállított feladatsorokkal elsõsorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetõsé-
get szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 9–12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: A verseny elsõ fordulójában külön kategóriában versenyeznek a szakkö-
zépiskolai és a gimnáziumi tanulók. Az országos döntõ is két kategóriában (gimnázium és szakközépiskola) kerül
megrendezésre.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyen 9–12. évfolyamos tanulók vehetnek részt. Egy iskolából tetszõleges számú versenyzõ indulhat. A verse-
nyen a határainkon túl élõ magyarul tudó diákok is részt vehetnek. (A nyelvi elõkészítõ évfolyam tanulók a 9.
évfolyamosok között indulhatnak.)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
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Matematikai versenytesztek (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.)
Gordiusz versenytesztek 1998, Gordiusz versenytesztek 1999 (Comenius Bt.)
Matematikatesztek középiskolásoknak – Gordiusz versenytesztek 2000 (Alexandra Kiadó)
Kecskeméti Matematikai Füzetek 8. – Gordiusz Matematika Tesztverseny feladatai 2007–2008 (Mategye Alapítvány)
A nevezés módja, határideje
Nevezési határidõ: 2010. november 30.
A nevezés interneten keresztül lehetséges az iskola kódjával és jelszavával. Nevezési cím: www.mategye.hu
Nevezési díj: 1000 Ft/fõ

Fordulók
1. forduló: 2011. február 18. (péntek) 14 óra

(Románia és Ukrajna 15 óra.)

2. forduló: 2011. április 20-22. (Kecskemét)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Az egyéni versenyben legeredményesebben szereplõ tanulókat meghívjuk a Kecskeméten megrendezésre kerülõ orszá-
gos döntõre. Minden területrõl évfolyamonként, kategóriánként 75 nevezõig 0 versenyzõ, 250 nevezõig 1 versenyzõ,
250 feletti nevezõ esetén 2 versenyzõ jut be. (A létszámok kategóriánként külön értendõk.) Külföldiek esetén a bejutás
területenként elõre meghatározott létszám alapján történik. Rajtuk kívül az országos eredmények összehasonlítása
alapján is meghívunk versenyzõket.

Az eredmények közzétételének módja:
Eredményhirdetésen történik, majd interneten a www.mategye.hu címen.

Díjazás:
1. forduló: A benevezett létszámtól függõen egyéniben megyénként/körzetenként 100 fõ alatti nevezõ esetén évfolya-
monként a verseny elsõ helyezettje, 250 fõ nevezõig a verseny elsõ három helyezettje, 250-500 fõ nevezõ esetén az elsõ
hat helyezettje, 500 fõ feletti nevezõ esetén az elsõ tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. (A létszámok kategóri-
ánként külön értendõk.) Oklevelet és tárgyjutalmat kap azoknak az iskoláknak a legjobb helyezést elérõ versenyzõje és a
versenyzõ tanára is, amelyek legalább 10 tanulót indítanak a versenyen.
Évfolyamonként és kategóriánként iskolák közötti 3 fõs csapatversenyt is meghirdetünk. A sorrendet az iskola három
legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk meg. Évfolyamonként és kategóriánként megyén-
ként/körzetenként 100 fõ feletti nevezõ esetén a verseny elsõ helyezett csapata oklevelet és tárgyjutalmat kap. A csapat-
versenyben évfolyamonként és kategóriánként egy iskolából csak egy csapat eredményét vesszük figyelembe. A verse-
nyen legeredményesebben szereplõ tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. Külföldiek díjazását a külföldi
területi szervezõk biztosítják.
Országos döntõ: Az egyéni versenyben a gimnazisták és a szakközépiskolások között az elsõ 6 helyezett oklevelet és
tárgyjutalmat kap.

A szervezõk elérhetõsége:
Mategye Alapítvány, Kecskemét, Pf.: 585, mategye@mail.datanet.hu, www.mategye.hu

Református iskolák XIX. országos matematikaversenye

A verseny meghirdetõje a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

A verseny célja a matematika népszerûsítése, a tehetséges diákok felkutatása, ismeretek elmélyítése. Kapcsolatok
ápolása.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9–10. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: bármely református iskolatípus
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A versenyen való részvétel kizáró okai: jelentkezési határidõ elmulasztása, nem református iskola tanulója

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Matematikai versenyek 1993-2006 c. könyv, mely a verseny 14 évének teljes feladatanyagát tartalmazza, megoldások-
kal együtt. Versenyfeladatok matematikából.

A nevezés módja, határideje
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 4044 Debrecen, Kálvin tér 16 sz., E-mail: teledi@vip-
mail.hu, határidõ: 2011. február 15.

Nevezési díj: nincs.
Fizetendõ részvételi díj a döntõ fordulóra 4000 Ft/fõ (szállás, ellátás).

Fordulók
1. forduló: 2011. január 15-ig a benevezett iskolákban, önálló írásbeli feladatok

2. forduló: 2011. február 26. Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, egyéni-önálló írásbeli feladatok

3. forduló: 2011. február 27. Debrecen, csapatverseny

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Évfolyamonként 1-1 fõ juthat tovább a benevezett iskolákból a 2. fordulóba. A 3. fordulóban iskolánként a versenyzõ di-
ákok alkotnak egy csapatot.

Az eredmények közzétételének módja: Ünnepélyes eredményhirdetés és az iskola honlapja, www.drkg.hu

Díjazás:
A 2. fordulóba bejutott versenyzõk és kísérõ tanáraik reprezentációs anyagot kapnak a verseny emblémájával. A 2. for-
dulóban I. II. III. helyezést elért tanulók könyvjutalomban és számítástechnikai eszközökben részesülnek. A 3. forduló-
ban a csapatversenyen a gyõztes iskola díja a vándorkupa.

A szervezõk elérhetõsége
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Dr. Bajza Istvánné, email cím: teledi@vipmail.hu, honlap: www.drkg.hu

Diákvállalkozások országos vására és versenye

A verseny meghirdetõje a Junior Achievement Magyarország oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány

A verseny célja kiválasztani Magyarország legjobb diákvállalkozását, emellett egy élményekkel teli programsorozaton
való részvételi lehetõség nyújtása a regisztrált diákvállalkozásainak

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: középiskolás korosztály, maximum 21 éves korig

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs ilyen bontás

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolás diákok vehetnek részt a versenyen

A versenyen való részvétel kizáró okai: határidõk elmulasztása, versenykövetelmények be nem tartása, felelõs
tanár/mentor hiánya
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A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: a JAM által nyújtott diákvállalkozási se-
gédanyag, valamint bármilyen gazdasági témájú irodalom használható

A nevezés módja, határideje
Regisztrációs lap kitöltése, aláírása és beküldése a JAM irodájába postai úton, 2010.12.31-ig
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat

Fordulók
1. forduló: a diákvállalkozás megalapítása, regisztrálása, mûködtetése 2010.október–2010.december, székhely szerint

2. forduló: üzleti terv kidolgozása 2011.január–2011.április, székhely szerint

3. forduló: prezentáció, panelinterjú, standinterjú 2011.május, Szeged

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Értesítés a www.ejam.hu-n keresztül.

Az eredmények közzétételének módja: e-mail-en értesítjük a versenyzõket a verseny eredményérõl, a verseny döntõjé-
nek eredményét a díjkiosztón ismertetjük, illetve a JAM honlapján tesszük közzé.

Díjazás: az elsõ helyezett részt vehet a JA-YE Europe nemzetközi diákvállalkozási versenyén, további helyezettek szak-
mai programokon, képzéseken vehetnek részt, illetve értékes tárgyi nyereményben részesültek.

A szervezõk elérhetõsége
6722 Szeged, Petõfi Sándor sgt. 12.
Gergely Orsolya; junior@ejam.hu; www.ejam.hu

Felhívjuk az intézményvezetõk, az intézményi versenyfelelõsök és különösen a szaktanárok figyelmét, hogy a különbö-
zõ versenyszervezõkkel körültekintõen és mindenre kiterjedõen lefolytatott egyeztetések ellenére is maradtak megodha-
tatlan ütközések néhány verseny területi- és döntõ fordulójának esetében, a versenyek igen nagy száma miatt. Kérjük,
hogy már a jelentkezéskor vegyék ezt figyelembe, hiszen utólag nem lesz lehetõség az idõpontok megváltoztatására.

Verseny megnevezése Elsõ forduló Második forduló Döntõ
7–8. évfolyam versenyei

Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny január 28. március 28.
„Olvass velünk!” két levelezõs forduló, a beküldési határidõk:

december 17., február 18.
május 2.

Országos Lotz János szövegértési és
helyesírási verseny

november 25. január 20 március 18–19.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny

február 16. április 9. május 28.

„A hazáért és a szabadságért” – A Rá-
kóczi-szabadságharc kora

december 15.–január
25. között

február 15.–március
30. között

május közepe

Katolikus Iskolák VII. országos Takáts
Sándor történelmi versenye

három levelezõs forduló, beküldési határidõk:
november 29., február 28.

április 29.

június 4.

Mátyástól – Mohácsig, kalandozó tör-
ténelmi vetélkedõ

két levelezõs forduló, beküldési határidõk: de-
cember 20., március 28.

május 20.

Mozaik országos internetes történelem
verseny

öt internetes forduló októbertõl márciusig április 9.
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„Nekem szülõhazám …” komplex ta-
nulmányi verseny

három levelezõs forduló, beküldési határidõk:
december 06., február 07.

március 28.

május 7.

Országos történelem tanulmányi ver-
seny

december 14. február 8. április 1–2.

Mozaik országos internetes élõ idegen
nyelv verseny

öt internetes forduló októbertõl márciusig április 9.

Országos általános iskolai francia nyel-
vi tanulmányi verseny

március 16. május 6.

Országos angol nyelvi verseny november 16. január 25. április 9.
Országos német nyelvi verseny november 18. március 10. május 20.
Katolikus Iskolák Dugonics András
matematika versenye

november 17. január 19. március 26.

Országos logikaverseny három levelezõs forduló, beérkezési határidõk:
november 5., január 10.

március 7.

április 21.

Varga Tamás matematikaverseny november 16. január 11. március 29.
FIRSTEP KUPA számítástechnikai
verseny

három internetes forduló:
november 4., december 2., február 3.

április 22.

Kozma László országos informatika al-
kalmazói tanulmányi verseny

január 19. március 19. május 28.

Öveges József fizikaverseny február 1. április 5. május 27–29.
Hevesy György országos kémia ver-
seny

január 3.–február 15.
között

március 26. május 20–22.

Apáczai Csere János tehetségkutató
komplex természettudományi verseny

november 22. február 14. március 25–26.

Avram Hershko országos természettu-
dományi verseny

az esszé beküldési határideje:
március 11.

április 11.

Balogh János országos környezet- és
egészségvédelmi csapatverseny

március 23. június 3–4.

Bókay Árpád országos biológiaverseny a pályamunka beküldé-
si határideje: január 7.

két levelezõs forduló,
beküldési határidõk:

február 11.,
március 11.

május 6.

Herman Ottó országos biológia ver-
seny

január 3.–február 15.
között

április 9. május 27–29.

Lehoczky János komplex környezeti
emlékverseny a Kárpát-medencében

január 28. március 28. május 27–28.

Sajó Károly Kárpát-medencei környe-
zetvédelmi csapatverseny

január 18. április 22. június 2–3.

Mozaik országos internetes földrajz
verseny

öt internetes forduló októbertõl márciusig április 9.

Teleki Pál országos földrajz-földtan
verseny

január 3.–február 15.
között

április 2. május 13–15.

Országos életvitel és gyakorlati ismere-
tek verseny

február 10-ig március 28-ig június elsõ hete

Országos technika verseny január 28-ig március 25-ig május elsõ hete
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Országos komplex ének-zenei mûvelt-
ségi verseny

két levelezõs forduló,
beküldési határidõk:

11.07., 12.16.

március 25. május 5.

Látószög” – roma kulturális és mûvelt-
ségi verseny

két levelezõs forduló: október 8–31.,
december1 és 2011. január 16. között

május 14.

Tudatos fogyasztással a takarékos isko-
láért

december 10. március 4. május 20.

7–10. évfolyam versenyei
Az anekdota hagyománya a magyar
irodalomban

beküldési határidõ: ok-
tóber 29.

beküldési határidõ de-
cember 20.

7–8. évfolyam:
február 26.

9–10. évfolyam:
márc. 5.

Bod Péter országos könyvtárhasználati
verseny

az iskola által megha-
tározott idõpontban

írásbeli január 31.,
szóbeli január 31–feb-

ruár 7. között.

írásbeli március 7.,
szóbeli április 19–20.

Disputa vitaverseny beküldési határidõ: március 20. április 9–10.
Két ország élén – Báthory István élete
és kora

három internetes forduló szeptembertõl
februárig

tavaszi szünet utáni
elsõ szombat

Ábel Jenõ országos latin tanulmányi
verseny

február 4. április 9.

Országos spanyol nyelvû vers- és pró-
zamondó verseny

március második hete április 16.

Matematika pontverseny 8–12. évfo-
lyamosoknak a KöMaL-ban

szeptembertõl májusig kilenc forduló

Logo országos számítástechnikai tanul-
mányi verseny

december 8. február 19. április 9.

Nemes Tihamér országos számítástech-
nikai tanulmányi verseny

I. korcsoport 11. 10.
II. korcsoport 11. 11.
alkalmazási kategória

11. 18.

I-II. kcs. 01. 08.
alkalmazási kat. 02.

05.

I-II. kcs. 03. 05.
alkalmazási kat. 03.

26.

Számítástechnika, informatika pont-
verseny 7–12. évfolyamosoknak a Kö-
MaL-ban

szeptembertõl májusig kilenc forduló

Fizika pontverseny 8–12. évfolyamo-
soknak a KöMaL-ban

szeptembertõl májusig kilenc forduló

Játsszunk fizikát! három levelezõs forduló, idõpontok a tanévi versenynaptár alapján
Jedlik Ányos országos fizikaverseny január 31. március 10. május 13–15.
Károly Ireneusz fizika tanulmányi ver-
seny

2011. január 31. beküldési határidõ
március 14.

április 8–9.

Országos Szilárd Leó fizikaverseny február 21. április 8–10.
Curie kémia emlékverseny október 20–január 28-ig március 5. május 13–15.
Curie környezetvédelmi emlékverseny október 20–január 30. február 19. április 15–17.
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-kör-
nyezetvédelmi verseny

december 6. február 18–19.

„Ember-Föld-Világegyetem” Kár-
pát-medencei komplex természettudo-
mányi csapatverseny

négy internetes forduló beadási határidõ:
januártól márciusig

7–8. évfolyamos
május 14.

9–10. évfolyamos
május 21.

Less Nándor országos földrajzverseny február 28. április 15–16.
Személyes üzenetek – rajzos jegyzetek … beküldési határidõ március 1. április 20.
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„Tiszán innen –Dunán túl” országos
népdaléneklési minõsítõ verseny

az iskola, terület/kerület,
megye/fõváros által meghatározott

idõpontokban

április 30.

Katolikus iskolák tanulmányi versenye
katolikus hittan tantárgyból

pályamû beadási határideje: március 1.

Tudományos diákkörök XI. országos
konferenciája

regionális konferenciák novemberben,
decemberben

március 25–26.

9–10. évfolyam versenyei
Arany János irodalmi verseny november 15. április 8–10.
DIA-MOND III. Országos kompetenci-
ára épülõ értékközvetítõ mûveltségi
csapatverseny

megoldás határideje:
november 30.

elõzetes feladatok a
döntõre, határideje:

március 5.

március 5.

Eötvös József országos középiskolai
szónokverseny

február 24. március 26. április 30.

Implom József középiskolai helyesírási
verseny, Kárpát-medencei döntõ

november 19. január 19. február 25–26.

Országos szakiskolai közismereti tanul-
mányi verseny – Irodalom – Magyar
nyelv és helyesírás

december 13. február 18. április 15-16.

Civil kezdeményezések programja
projektverseny az állampolgári aktivi-
tásért

március 1. hete május 4. hete

Cultura Nostra történelmi vetélkedõ december 9. február 8. április 15–17.
Európa – komplex állampolgári isme-
retek verseny

december–január január–február március

Magyarország az én hazám – komplex
honismereti vetélkedõ

december–január január–február március

Örökségünk ’48 történelem és állam-
polgári vetélkedõ

december–január január–február március

Savaria országos történelem tanulmá-
nyi verseny

december 14. február 8. április 8-9.

Országos szakiskolai közismereti tanul-
mányi verseny – Történelem tantárgy

december 16. február 18. április 15–16.

Polgár az európai demokráciában or-
szágos tanulmányi verseny

december 6. március elsõ hete április harmadik hete

ENDERU-idegen nyelvi verseny közép-
iskolásoknak

február március április elsõ fele

NYEK-kenj velünk országos szakkö-
zépiskolai angol nyelvi csapatverseny

december 13. február 7. március 18–19.

Országos angol nyelvi verseny január 24. április 8.
Apáczai matematika verseny február 16. március 24.
Arany Dániel matematikai tanulóver-
seny

december 9. február 17. április 14.

Matematika a hétköznapokban … október 25. november 29.
Országos szakiskolai közismereti tanul-
mányi verseny – Matematika–Fizika

december 14. február 18. április 15–16.

Dusza Árpád országos programozói
emlékverseny

regionális forduló november 27. február 19.

Mobilrobot programozó országos csa-
patverseny

beküldés határideje január 29. március 25.
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Országos szakiskolai közismereti tanul-
mányi verseny – Számítástechnika

december 15. február 18. április 15–16.

Mikola Sándor országos tehetségkutató
fizikaverseny

február 15. március 22. május 2–5.

Öveges József emlékverseny október 12. november 13.
Tornyai Sándor országos fizikai fel-
adatmegoldó verseny

április 8–10.

Vermes Miklós nemzetközi fizikaver-
seny

június

Irinyi János középiskolai kémiaverseny február 9. március 16. május 6–8.
„A mi világunk” országos természettu-
dományi tanulmányi verseny

Három internetes forduló beadási határidõ: ok-
tóber, november,

január

március 26.

Avram Hershko országos természettu-
dományi verseny

az esszé beküldési határideje:
március 7.

április 8.

Bugát Pál országos középiskolai termé-
szetismereti mûveltségi vetélkedõ

február 20-ig április 21–26. augusztus 24–26.

Kitaibel Pál középiskolai biológiai és
környezetvédelmi tanulmányi verseny

január 10–14. között március 9. április 22–24.

TeHEtséges vagy? Országos természet-
tudományos középiskolai verseny

online forduló. szeptember 6.–október 15. kö-
zött

november 12.

Zöld Szemfüles természetismereti ve-
télkedõ

három internetes forduló januártól áprilisig május 20–22.

„Zöld út a jövõbe” november 22. január 7. április közepe
Lóczy Lajos országos középiskolai
földrajzi tanulmányi verseny

március 28. május 2–4.

Országos dráma tanulmányi verseny február 3. a pályamunkák beér-
kezésének határideje

április 4.

május 7.

SZAKE-ART(C) – komplex önfejlesztõ
program

december–február között április

„Beccaria nyomában” október vége térségi forduló: no-
vember vége

megyei forduló: január
vége

március második fele

„Látószög” – roma kulturális és mû-
veltségi verseny

október 8–31. december 1–január 16.
között

május 14.

Országos középiskolai illemtani csapat-
verseny

február 21-ig március 03. április 8–9.

Szakmailag támogatott versenyek
Mozaik országos internetes anyanyelv
és irodalom verseny

öt internetes forduló októbertõl februárig április 9.

Könyvmoly idegen nyelvi olvasóver-
seny 7. és 8. évfolyamos diákok számá-
ra

január 10. március 12.

Mozaik országos internetes matemati-
ka verseny

öt internetes forduló októbertõl februárig április 9.

Zrínyi Ilona matematikaverseny február 18. április 20–22.
Mozaik országos internetes ember és
természet verseny

öt internetes forduló októbertõl februárig április 9.

Bolyai anyanyelvi csapatverseny november. 12. december 11.
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Bereznai Gyula országos matematikai
emlékverseny

március 2. április 15–16.

Bolyai matematika csapatverseny október 15. november 27.
Curie matematika emlékverseny október 20.–január 28.

között
február 12. április 8-10.

„Homlokomon két aranypánt van…” február 18. április 8. 1. kategória: május
14.

2. kategória: május
21.

„Mit ránk hagytak a századok…” – a
magyar mûvelõdéstörténet korszakai

november 30. január 25. február 26.

Gordiusz matematika tesztverseny február 18. április 20–22.
Református iskolák XIX. országos ma-
tematikaversenye

január 15-ig február 26. február 27.

Diákvállalkozások országos vására és
versenye

október–december január–április május
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják,
egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi
nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának
rövidített és egyszerûsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász
számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy
nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de
nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a
hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a
jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett
tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi
fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás
kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai
szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias
fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a
Kiadótól megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a
szakhivatalok világában. A könyv szerzõje dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a
magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának
ügyes-bajos dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet
kaphat, de remélhetõleg haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az
agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk, a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne
megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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