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Jelen Különszabályzat az Észak-Budapesti Tankerületi Központ III. Kerületi Tanulmányi és
Tehetséggondozó Versenyekre vonatkozó Általános Szabályokban foglalt rendelkezésekkel
összhangban, azokra tekintettel az alábbi részletszabályokat tartalmazza.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ) alapfeladatai
megvalósításán felül kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tehetséges tanköteles tanulók tanulmányi
és tehetséggondozó versenyek során megszerzett tudásukat bemutathassák és újabb ismeretekhez
jutva azt gyarapíthassák. Ennek érdekében a Tankerületi Központ az illetékességébe tartozó
Budapest III. kerületében a 2018/2019-es tanévtől kezdődően a következő tanulmányi és
tehetséggondozó versenyekre, amelyeket az iskolák rendeznek meg, az alábbi általános szabályokat
(továbbiakban: Szabályzat) állapítja meg.

I.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat kiterjed elsősorban a Tankerületi Központ illetékességébe tartozó, Budapest III.
kerületében lévő általános iskolák alsó és felső tagozatos, illetve ezen tanulók korosztályának
megfelelő gimnáziumi, a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvényben
(továbbiakban: Nkt.) meghatározott tanköteles tanulóira (továbbiakban: tanulók); másodsorban a
nem Tankerületi Központ illetékességébe tartozó Budapest III. kerületében lévő Nkt. szerinti és
előzőeknek megfelelő korcsoportú tanulókra, továbbá a Tankerületi Központtal közalkalmazotti,
közszolgálati vagy munkajogi jogviszonyban álló és a versenyek szervezésében valamint
lebonyolításában résztvevő közalkalmazottakra, kormánytisztviselőkre és munkavállalókra
(továbbiakban:verseny szervezésében résztvevők) a Tankerületi Központ által meghirdetett
versenyek tekintetében a versenyek kihirdetése és díjátadási időszakra.

II.

A Tankerületi Központ által indított versenyek

1. A Tankerületi Központ két kategóriában rendezi meg a versenyeket:
a) Tanulmányi egyéni versenyek
Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó részletszabályok jelen Szabályzatban
foglaltakra tekintettel elkészített adott versenyre vonatkozó szabályzatban (továbbiakban:
Különszabályzat) foglaltak az irányadóak. Indítási feltétel, hogy egyéni tanulmányi verseny
már 6 tanuló jelentkezésével indítható.
Ezen versenytípusba sorolt versenyekre vonatkozó általános pontozási rendszer az alábbiak
szerint alakul:
- az első hat helyezett tanuló eredményéért pontot kap, amely az év végén összesített Arany
évkönyvbe beszámít. (I. helyezett: 6 pont, II. helyezett: 5 pont, III. helyezett: 4 pont, IV.
helyezett 3 pont, V. helyezett: 2 pont, VI. helyezett: 1 pont.).
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b) Egyéb, külön díjazású egyéni, illetve csapatversenyek
Egyéb, külön díjazású egyéni illetve csapatverseny esetén legalább 6 tanuló, illetve 5 csapat
jelentkezése szükséges a verseny megrendezéséhez. A jelentkezések maximálása a külön
versenyszabályzatokban található. A résztvevők a helyszínen díjazásban részesülnek, de pont
nem jár az eredményért, viszont az Arany Évkönyvbe bekerülnek az eredmények.

III.

A versenyek lebonyolítása, általános szabályok

1. A versenyek a Tehetségtér (volt PSZI) irodájában (továbbiakban: Tehetségtér), valamint a
Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő Budapest III. kerületében lévő
intézményeiben kerülnek lebonyolításra.
2. A versenyek előkészítése, szervezése, lebonyolítása elsősorban az adott iskolán belüli
szakmai munkaközösség-vezetők és versenyszervezők feladata. A versenyek feladatainak
összeállításáért és a javítókulcsért az adott iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy
versenyszervezője a felelős. A versenyekre történő nevezés szabályait jelen Szabályzat V.
pontja szabályozza.
3. A verseny feladatlapjainak sokszorosítására a Tehetségtérben kerül sor. Az iskolai
versenyszervezőknek ide kell eljuttatni a feladatlapokat személyesen vagy az
ildiko.eva.papp.havasne@kk.gov.hu e-mail címre, majd a másolatok itt vehetők át lezárt
borítékban.
4. Az adott versenyre továbbiakban jelen Szabályzatban foglalt általános szabályokra
tekintettel a versenyre vonatkozó Különszabályzatban foglaltak az irányadók
5. Jelen szabályzat IV. pontjában foglalt zsűrire vonatkozó általános szabályok alapján a zsűri
munkájáért a zsűri elnöke felel, aki lehet a szakmai munkaközösség-vezető vagy
versenyszervező. Ettől eltérni a Különszabályzatokban, illetve jelen Szabályzat VIII.
pontjában foglalt esetekben lehet.
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6. A versenyeken a nevezett tanulók kódszámmal versenyeznek. A zsűri csak a javítás illetve
az értékelés lezárása után azonosítja a kódszámot a versenyzővel. A verseny alatt csak a
zsűri által engedélyezett személy tartózkodhat a teremben. A zsűri tagjai előre elkészített
javítókulcs alapján kijavítják a feladatlapokat, mely munka minőségéért a zsűri elnöke
felel. 1-6 helyezésnél holtverseny esetén a zsűri által a feladatlapon előre kijelölt feladatok
pontszáma dönt.
7. Előre egyeztetett időpontban a kijavított feladatlapot a kísérő vagy felkészítő tanár
megtekintheti, kifogásaival a zsűri elnökéhez fordulhat. A kialakult vitás helyzetben a zsűri
dönt. Az előre egyeztetett időponton kívül kifogást, észrevételeket utólagosan a zsűrinek
nem áll módjában elfogadni.
8. Az elért pontszámok alapján kialakult rangsor nyilvános.
9. A szóbeli versenyeken a tanulók kódszámmal versenyeznek. A szóbeli versenyeken a
zsűritagok nem értékelhetik a saját intézményükből nevezett tanulók teljesítményét. Ebben
az esetben az értékelésből kimaradó zsűritag pontszáma a többi zsűritag pontszámának
átlagából tevődik össze. Holtverseny esetén a zsűri szavazással dönt az első hat helyezettről.
10. A versenyek lezárását követően a versenyeredmények nyilvánosságra hozataláért az adott
versenyért felelős iskola szakmai munkaközösség vezetője vagy versenyszervezője felel
jelen Szabályzat IX. pontjában foglaltak szerint.

IV.

Zsűritagok kiválasztása, felkérése

1. A zsűritagokat a versenyt szervező iskola szakmai munkaközösség-vezetője vagy
versenyszervezője kéri fel, az igazgatói munkaközösség-vezető kéri ki az
intézményvezetőktől.
2. Zsűri tag olyan személy lehet, aki megfelel jelen Szabályzat I. pontjában foglaltaknak,
továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1)
bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói, hozzátartozói viszonyban nem áll
az adott versenyben részt vevő tanulóval.
3. A zsűri létszáma függ a nevezett tanulók létszámától, a verseny kategóriájától, illetve a
feladatok mennyiségétől. Ezen részletszabályokat az adott versenyre vonatkozó szabályzat
rendezi.
4. Szóbeli versenyeken min. 3 tagból (elnök+2 tag) álló zsűrit kell szervezni.
5. A zsűritagokat a versenyt szervező iskola szakmai munkaközösség-vezetője vagy
versenyszervezője kéri fel, a neveket elküldik a ildiko.eva.papp.havasne@kk.gov.hu e-mail
címre, az igazgatói munkaközösség-vezető kéri ki az intézményvezetőktől. (Egységesen,
egy e-mailben.) A zsűritagnak kell az igazgatójának jeleznie a távollétét.
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Nevezésekre vonatkozó szabályok

V.

1. A versenyekre kizárólag kitöltött nevezési lappal (www.atehetsegter.hu honlapról le lehet
tölteni) lehet nevezni.
Ezeket elektronikusan, e-mailben kell elküldeni az erzsebet.kiss-raduly@kk.gov.hu
címre a nevezési határidő lejártáig. A jelentkezést legkésőbb az adott verseny nevezési
előtt egy hat.idejéig
héttel
lehet megtenni.
2. A versenyzőket az adott versenyre nevezni az intézmények tudják. A határidő lejárta után,
vagy nem nevezési lapon (nem helyesen kitöltött) küldött jelentkezést nem tudunk
elfogadni.
3. A jelentkezést legkésőbb az adott verseny
verseny nev.
előtthat.idejéig
egy héttel lehet megtenni. A határidő lejárta
után a rendszer a jelentkezést nem tudja elfogadni.
4. A versenyt szervező iskola gyűjti össze a versenyre nevezett tanulók Szülői nyilatkozatát 3
példányban (1. sz. melléklet), amelyben a nevezett tanuló szülője hozzájárul ahhoz, hogy
gyermeke neve, fényképe, évfolyama, iskolája megjelenhessen a www.atehetsegter.hu
honlapon valamint a TankerHírekben.
VI.

Titoktartási szabályok

1. A verseny szervezésében részt vevőket, különösen a feladatsorok készítőit titoktartás
kötelezi.
2. A verseny szervezésében részt vevők kötelesek a verseny során tudomásukra jutott
személyes adatokat, valamint a tanulók versenyen elért eredményeit annak nyilvános
közléséig a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint megtartani, harmadik
jogosulatlan féllel nem közölni.
VII.

A versenyeken a versenyzők és a verseny szervezésében részt vevők által megtartandó
általános szabályok

1. A versenyeken javasoljuk a nevezett tanulóknak az ünnepi öltözetet (sötét alj, fehér blúz
vagy ing). Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a résztvevők ne
viseljenek iskolájukra jellemző öltözetet, öltözet-kiegészítőt.
2. A versenyre történő felkészülés tananyagát a versenyszervező iskola szaktárgyi
munkaközösségei határozzák meg vagy központi kiírások alapján történik (ld. MTTT).
Ennek hiányában az évfolyamnak megfelelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott
kerettantervi tananyag a mérvadó.
3. A tanítási órák védelme érdekében tanulmányi verseny csak délutáni időszakban
szervezhető.
4. Versenyenkénti jelentkezők számát, - iskolánként, tagiskolánként – az egyes szaktárgyak
versenyeire vonatkozó Különszabályok határozzák meg.
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A Tankerületi Központtal együttműködő szervezetek versenyeire vonatkozó szabályok

VIII.

1. A Tankerületi Központtal jelen Szabályzatban foglalt általános rendelkezésekre, valamint az
együttműködő partnerekkel kötött hosszú távú együttműködési megállapodásokra tekintettel
és annak hatálya alatt, az együttműködő partnerek által szervezendő versenyekre az
együttműködő partner versenyszabályzatainak részletszabályai és jelen Szabályzat általános
rendelkezései irányadóak.
IX.

Eredményhirdetés, jutalmazás

1. A lehetőségek szerint, tekintettel az adott verseny Külöszabályzatában foglaltakra, a zsűri az
adott versenyt követően, még a helyszínen kihirdeti az eredményt.
2. A versenyszervező iskola jelen Szabályzat V. 4. pontjában és a VI. pontjában foglaltak
alapján
elküldi
az első
hat
helyezett
tanuló nevét,
eredményét,
az
ildiko.eva.papp.havasne@kk.gov.hu
e-mail címre, valamint elküldi az atehetsegter@gmail.com címre a versenyen készült
fotókat, egy rövid, 4 – 5 mondatos beszámolóval kiegészítve.
3. Az elküldött anyagok a www.atehetsegter.hu honlapon elérhetők.
4. A versenyről a teljes eredménylista a szervező iskola honlapján is megjelenik a verseny
eredményhirdetése, illetve lezárását követő10 munkanapon belül.
5. Az egyéni tanulmányi versenyeken az 1-6. helyezett tanuló oklevelet kap.
6. Egyéb, külön díjazású, egyéni illetve csapatverseny az 1-6. helyezett oklevélben részesül.
7. Minden iskola a saját ünnepségén szervezi meg a kerületi versenyeken a saját díjazottjainak
az oklevelek átadását.
8. A kerületi versenyekről az okleveleket (a helyezettek és felkészítő tanárok neve nélkül) a
Tehetségtér készíti el és a Tankerület fakkjain keresztül továbbítja az iskoláknak.
9. Köszönőleveleket az iskola készíti és küldi a zsűritagoknak és a szervezésben segítőknek.

Tankerületi Központ beszámolója a versenyekről

X.

1. Az Tankerületi Központ az adott tanév végén összesítő beszámolót és statisztikát készít a
Tehetségtérben megrendezett versenyekről. Az elkészült dokumentumot elektronikus
formában az iskola hivatalos e-mail címére küldi el az adott tanév végéig, de legkésőbb
augusztus 31. napjáig.
2. A Tankerületi Központ a versenyek finanszírozási, szervezési és technikai kérdésekkel
kapcsolatban a változtatás jogát fenntartja.
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XI.

Egyéb rendelkezések

1. Jelen szabályzat rendelkezései hatálybalépésének napjától a Tankerületi Központ által
rendezett versenyek szervezésében részt vevők, valamint a nevezett tanulókra érvényes és
hatályos annak módosításáig, vagy visszavonásáig.
2. Jelen szabályzatban nem részletezett kérdésekben a hatályos Nkt. és Pkt. szabályai az
irányadóak.
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XII.

1. számú melléklet
Szülői nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………………..szülő(k), kijelentem, hogy az
Észak-Budapesti Tankerületi Központ III. Kerületi Tanulmányi és Tehetséggondozó
Versenyekre vonatkozó Általános Szabályok dokumentumot elolvastam/elolvastuk és ennek
ismeretében hozzájárulok/hozzájárulunk, hogy nevezett tanuló, gyermekem/gyermekünk
adatai (név, osztály, iskola neve, elért eredmény) az Észak-Budapesti Tankerületi
Központ III. Kerületi Tanulmányi és Tehetséggondozó Versenyekre vonatkozó Általános
Szabályokban foglaltakra tekintettel és annak megtartásával, figyelemmel a hatályos
adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra és a GDPR rendelkezéseire, a versenyekkel
kapcsolatban, megjelenjenek a TankerHírekben és a Tehetségtér (www.atehetsegter.hu)
honlapján.

Tanuló adatai
Név:…………………………………………………………………
Évfolyam/osztály:………………………………………………..
Iskola neve, címe:… … … … … … … … …… … … …… … … … … …… … …
… … … … … …… … … …… … … … … …… … … …… … … … … …… … …

Jelen Szülői nyilatkozat 3 egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1
példány a nevetett tanuló szülőjét, 1 példány a tanulóval tanulói jogviszonyban álló
intézményt, 1 példány a Tehetségtért fenntartó Tankerületi Központot illeti.

Budapest, …………………………

…………………………………………
szülő(k) aláírás
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XIII.

Az egyes tantárgyak versenyeire vonatkozó szabályai
A. Alsós tanulók 2018/2019 tanév tanulmányi versenyei

Kerületi Szépolvasó Verseny

Tantárgy megnevezése

Magyar nyelv és irodalom

Verseny megnevezése

Kerületi Szépolvasó Verseny

Verseny típusa

egyéni, nem nyilvános
4.évf. ( évfolyamonként 1 fő )

Évfolyam
2018. november 15.
Verseny időpontja
2018. október 31.
Nevezési határidő
Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
A versenyt szervező iskola 1037 Bp., Gyógyszergyár utca 22-24.
pontos címe
Versenyért
személyek

Bihariné Lukács Ágnes – munkaközösség-vezető
felelős Berndtné Pécsi Erika – munkaközösség-vezető
Aulechla Anna-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
I. A verseny két részből áll: 1. Szépirodalmi szöveg felolvasása
2. Ismerettartalmú szöveg felolvasása
(Nincs hozott szöveg, a szövegeket a versenyen kapja meg a versenyző. A verseny
két zsűri előtt zajlik. Mindkét helyen 10 perc felkészülési idő jár a tanulónak.)
1. Szépirodalmi szöveg: párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást
tartalmazó párbeszéddel.
Terjedelme: A/4-es lapon, háromnegyed oldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret
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Az értékelés szempontjai szépirodalmi szöveg esetén:
- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)
- kapcsolattartás a hallgatókkal
Értékelő táblázat:
A
versenyző
neve
1.

Értékelés 1-10 pontig (összesen 40 pont adható)
Összes
Pontos
Értő
A hangulat
Kapcsolattartás pont
olvasás
olv asás
érzékeltetése a hallgatókkal

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és a hangulat érzékeltetésére kapott
pontszámok döntenek.

2. Ismerettartalmú szöveg:
Ismerettartalmú szerkesztett szöveg magyarázó, és leíró részekkel.
Terjedelme: A/4-es lapon, féloldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret
Az értékelés szempontjai ismerettartalmú szöveg esetén:
- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- kapcsolattartás a hallgatókkal
Értékelő táblázat:
A versenyző Értékelés 1-10 pontig (összesen 30 pont adható)
neve
Pontos olvasás
Értő olvasás
Kapcsolattartás
a hallgatókkal
1.
2.

Összes
pont

Azonos pontszám esetén a pontos olvasásra és az értő olvasásra kapott pontszámok
döntenek.
II. Végeredmény:
A verseny végeredményét az összesített pontszám adja (a szépirodalmi szöveg „pontjai” + az
ismerettartalmú szöveg „pontjai”).
A Fővárosi versenyre a kerületi I. helyezett 4. osztályos tanuló jut tovább.

- 11 -

Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4. évfolyam

Magyar nyelv
Tantárgy megnevezése
Alsó tagozatos munkaközösség
Kerületi komplex anyanyelvi verseny 3-4.
Verseny megnevezése
Egyéni, írásbeli verseny
Verseny típusa
3-4. évfolyam
Évfolyam
2019. március 6. (szerda)
Verseny időpontja
2019. február 27.
Nevezési határidő
Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
A versenyt szervező iskola Iskola
pontos címe
1033 Budapest, Vörösvári út 93.
Molnár Márk
Versenyért
felelős Fetterné Szőnyi Éva-intézményvezető
személyek
A verseny speciális szabályai:
 A teszt két részből áll: tollbamondás (10 perc), feladatlap (60 perc).
 A versenyzők tollal dolgoznak.
 Egyéb eszköz használata nem megengedett.
 A verseny nem nyilvános.
 Nevezhető létszám: az évfolyamon lévő osztályok számával megegyező számú
versenyzőt lehet nevezni.
Alsós
Tantárgy megnevezése
Bárczi Bölcs Bagoly Műveltségi vetélkedő
Verseny megnevezése
csapatverseny
Verseny típusa
4.
Évfolyam
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2019.március 28.
Verseny időpontja
2019. március 21.
Nevezési határidő
Bárczi Géza Általános Iskola
A versenyt szervező iskola 1039 Budapest, Bárczi G.u.2.
pontos címe
Versenyért
személyek

Sztrida Elvira
felelős Sisa Péterné-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
Minden iskola 2 csapatot nevezhet, ahol kettőnél több 4-es osztály van egy évfolyamon, ott
osztályonként egy csapat indulhat.
A verseny célja, hogy megtapasztalják az együttműködés örömét, nehézségeit. Türelemre,
toleranciára, önértékelésre neveljen. Barátságokat alakítson, erősítsen. Aktivizálja
kreativitásukat, próbára tegye logikájukat, tájékozottságukat. Az idei verseny témájául a III.
kerület köztéri szobrait választottuk. Természetesen nem kérünk számon adatokat, nem
várjuk, hogy tudják, melyik szobor hol található, ellenkezőleg a verseny alatt ismereteiket is
szeretnénk bővíteni, melyeket megoszthatnak társaikkal is.
A verseny egy óra hosszat tart. 45 perc áll rendelkezésre egy feladatlap közös megoldására,
majd egy 15 perces tevékenykedtető feladat vár a gyerekekre. Már 13,50-re várjuk a
gyerekeket, hogy a 14-kor kezdődő tájékoztatót már a helyükön hallgathassák.
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Kerületi alsós matematika verseny 3 – 4. évfolyam

Tantárgy megnevezése

Matematika/ Alsós munkaközösség

Verseny megnevezése

Matematika

Verseny típusa

Tanulmányi egyéni versenyek

Évfolyam

3 – 4.

Verseny időpontja

2019. február 28.

Nevezési határidő

2019. február 21.

A versenyt szervező iskola
pontos címe

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten
Oktató Általános Iskola
1033 Budapest, Harrer P. u. 7.

Versenyért felelős
személyek

Oláhné Balogh Éva
Mátrai Monika Klára-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
• Azonos típusú feladatlapot oldanak meg a résztvevők, mindkét évfolyamom.
• A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
• A versenyzők tollal dolgoznak.
• Egyéb eszköz használata nem megengedett.
• A verseny nem nyilvános.
Nevezhető létszám: Az alsós mkv. dönti el, hogy osztályonként vagy évfolyamonként nevezi
az egy-egy tanulót. (Póttagot nem kérünk!)
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Vers - és prózamondó verseny 1-2. évfolyam

Tantárgy megnevezése

Magyar nyelv és irodalom/Alsós munkaközösség

Verseny megnevezése

Vers- és prózamondó verseny

Verseny típusa

egyéni
1–2. évf.

Évfolyam
2019. 04. 11. 14 óra
Verseny időpontja
2019. 04. 04.
Nevezési határidő
Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános
A versenyt szervező iskola Iskola
1033 Budapest, Szérűskert u. 40-42.
pontos címe
Versenyért
személyek

Horváthné Kosznai Júlia
felelős Parcz Ildikó-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
 A verseny résztvevőinek egy szabadon választott verset, verses mesét vagy prózai
szöveget kell elmondaniuk.
 A szöveg/vers igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz!
 A szöveg/vers időtartama maximum 3 perc lehet.
 A versenyen vers kategóriában verses mesét is előadhat a versenyző
 A szövegből három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a
zsűrinek.
 A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő
szempontok figyelembe vételével dönt:
 szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás,
természetes beszéd.
 A verseny nem nyilvános.

Nevezhető létszám: évfolyamonként 1 fő (póttagot nem kérünk)
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Vers - és prózamondó verseny 3-4. évfolyam

Tantárgy megnevezése

Vers-és prózamondó/ Alsó tagozatos munkaközösség

Verseny megnevezése

Vers-és prózamondó verseny 3-4. évfolyam
egyéni szóbeli verseny

Verseny típusa

3., 4. évfolyam

Évfolyam
Verseny időpontja

2019. április 16. kedd 14 óra

Nevezési határidő

2019. április 9. kedd 20 óra

A versenyt szervező iskola
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős

Dr. Béres József Általános Iskola
1031 Budapest Keve utca 41.
Mártonné András Mária intézményvezető
Rikk Istvánné iskolai munkaközösség vezető

A verseny speciális szabályai:
 A verseny résztvevőinek egy szabadon választott verset, verses mesét vagy prózai
szöveget kell elmondaniuk.
 A szöveg/vers igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz!
 A szöveg/vers időtartama maximum 3 perc lehet.
 A versenyen vers kategóriában verses mesét is előadhat a versenyző
 A szövegből három példányt nyomtatott formában le kell adni a verseny helyszínén a
zsűrinek.
 A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő
szempontok figyelembe vételével dönt:
 szövegértés, szöveghűség, előadásmód, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás,
természetes beszéd.
 A verseny nem nyilvános.

Nevezhető létszám: évfolyamonként 1 fő (póttagot nem kérünk)
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B. Angol tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenyei
Tantárgy megnevezése

Angol

Verseny megnevezése

Komplex angol tanulmányi verseny – írásbeli forduló

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

5.-8. (főként a 4-5 órában tanulóknak)

Verseny időpontja

írásbeli: 2018. 11. 22. 14:30.

Nevezési határidő

2018. 11. 15.

A versenyt szervező iskola írásbeli: Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási nyelvű
Általános Iskola
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős írásbeli: Nagy Beáta mk-v (Aquincum)
Göblyös Károlyné-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
A Nat időarányos, valamint az előző évfolyam anyagának az OUP Project 4th Edition kiadói
tanmenetjavaslata alapján.
A verseny olvasott szövegértési, mondatalkotási, nyelvtani – igeidők, vonzatok, stb.,
szókészletbeli, képleírási és hallott szövegértési és kommunikációs feladatokat foglal
magában.
I. kategória (főként heti 4-5 óra)
II. kategória:
-

angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője
angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek az
iskolai munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem
indulhat); és / vagy

-

akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézményben angol tanítási
tagozatán tanulnak vagy tanultak; és / vagy

-

külföldön, angol nyelvű iskolában tanuló / tanult gyermek; és / vagy

-

külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltő vagy élő
gyermek.
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-

célnyelvi iskolában tanult gyermek,

1. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a
versenyre nem nevezhető.
2. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a
zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az
eredményeit törölheti.
3. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények
további 2-2 főt nevezhetnek.
4. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.
A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol
tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézménybe
jár/járt-e a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt-e a
gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6
hónapig.
5. A verseny két fordulóból áll: Az I., írásbeli forduló. A II., szóbeli fordulóra
évfolyamonként 10 fő kerül meghívásra, az I., írásbeli forduló rangsora alapján, (az
első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanuló a második fordulón
automatikusan vesz részt).
6. A Komplex angol tantárgyi verseny esetében a II. kategóriában versenyző tanulók az
írásbeli fordulóban az I. Kategóriás tanulókkal együtt versenyeznek. Az alap
feladatsort további két, az alap feladatsor teljes pontszámának legalább 50%-át adó
plusz feladatokkal kiegészítve végzik el.
7. Az I. kategória évfolyamonkénti feladatlapjait pontszámokban kifejezett eredményei
alapján rangsorolja a zsűri. Az első 10 legmagasabb pontszámot/százalékot elérő
versenyző automatikusan meghívást kap a II., szóbeli fordulóra.
8. A II. Kategória írásbeli munkái, a négy évfolyam összes versenyzői, egy csoportban
kerülnek rangsorolásra. A teljesítményeket %-ban kifejezve rangsorolják a javítók. Az
első 10 legmagasabb %-ot elérő tanuló automatikusan meghívást kap a szóbeli
fordulóra, ahol egy, a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri értékeli a szóbeli
megnyilvánulásokat.
9. A meghirdetésre kerülő kategóriák:
I.

kategória: főként 4-5 órás képzésben részesülő tanulók (5.-8. évfolyam)
Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.

II.

kategória: Angol anyanyelvű szülő gyermeke, vagy angol nyelvterületen 6
hónapnál több időt eltöltött tanuló, vagy angol-magyar két tanítási nyelvű
iskola egykori vagy jelenlegi két tanítási nyelvű tanulója.
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Nevezési csoportjai évfolyamonként: 5. évf., 6. évf., 7. évf. és 8. évfolyam.
10. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol
eligazításban részesülnek.
11. A verseny nem nyilvános.

Tantárgy megnevezése

Angol

Verseny megnevezése

Komplex angol tanulmányi verseny – szóbeli forduló

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

5.-8.

Verseny időpontja

szóbeli: 2019. 02. 07. 14:30

Nevezési határidő

nincs, írásbeli eredménye alapján a 10 legmagasabb
pontszámot/százalékot elért versenyző behívás

A versenyt szervező iskola Szóbeli: Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és
Gimnázium
pontos címe

Versenyért
személyek

felelős Szóbeli: Szabadyné Ligeti Zsuzsanna mk-v (Kerék)
Kovács Gábor-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
A főként nagyobb (4-5) óraszámban tanuló diákok versenye, 2 kategóriában, kevesebb
óraszámban tanulók is nevezhetnek, ugyanabban a kategóriában kerülnek értékelésre.
A Nat időarányos, valamint az előző évfolyam anyagának az OUP Project 4th Edition kiadói
tanmenetjavaslata alapján.
I. kategória (főként heti 4-5 óra)
II. kategória:
-

angol anyanyelvi szülő/gondviselő gyermeke, akiknek egyik szülője/gondviselője
angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi szülővel/gondviselővel bíró gyermek az
iskolai munkaközösség hatáskörében megszervezésre kerülő versenyen nem
indulhat); és / vagy

-

akik, angol (magyar-angol) két tanítási nyelvű intézményben angol tanítási
tagozatán tanulnak vagy tanultak; és / vagy
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-

külföldön, angol nyelvű iskolában tanuló / tanult gyermek; és / vagy

-

külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltő vagy élő
gyermek.

-

célnyelvi iskolában tanult gyermek,

Szóbeli döntő: az első tíz legmagasabb pontszámot/százalékot elért tanulóknak,
1. Lehetőség szerint anyanyelvi tanárok felkérése a zsűribe
2. Angol anyanyelvű szülő, gondviselő gyermekét, vagy angol nyelvterületen 6 hónapnál
több időt eltöltött tanulót, vagy angol-magyar két tanítási nyelvű iskola egykori vagy
jelenlegi két tanítási nyelvű tanulóját a zsűri önálló, a II. kategóriában értékeli.
3. Amennyiben a gyermeknek mindkét szülője/gondviselője anyanyelvi, a tanuló a
versenyre nem nevezhető.
4. Az érintettséget a nevezési lapon kötelező feltüntetni. Ennek elmulasztása esetén a
zsűri nem értékeli a versenyzőt, vagy utólagosan kizárhatja a mezőnyből és az
eredményeit törölheti.
5. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet évfolyamonként, tagintézmények
további 2-2 főt nevezhetnek.
6. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.
A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol
tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézménybe
jár/járt-e a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt-e a
gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6
hónapig.
7. A háromtagú zsűri elnökét lehetőség szerint a szervező intézmény adja. Lehetőség
szerint egy zsűriben három különböző intézmény képviselteti magát. A zsűritagok nem
értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben az esetben az
érintett zsűritag pontszámát a többi zsűritag pontszámának átlaga adja.
8. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol
eligazításban részesülnek.
9. Az I. Kategória szóbeli fordulóján a négy felsős évfolyam mindegyikén 1-1, az
általános iskolák által delegált zsűri értékel. 10-10, évfolyamonként elkülönített
versenyzőt hallgatnak meg.
10. A II. Kategória szóbeli fordulójában a két tanítási nyelvű iskolák által delegált zsűri
értékeli a szóbeli megnyilvánulásokat.
11. Mindkét kategóriában, a három fős zsűriben, részt vehet anyanyelvi tanár, aki a zsűri
és a versenyzők kategóriájának megfelelő, azonos iskolatípusában dolgozik.
12. A meghirdetésre kerülő kategóriák:
I. kategória: főként 4-5 órás képzésben részesülő tanulók (5.-8.,
évfolyamonként)
II. kategória: Angol anyanyelvű szülő gyermeke, vagy angol nyelvterületen 6
hónapnál több időt eltöltött tanuló, vagy angol-magyar két tanítási nyelvű
iskola egykori vagy jelenlegi két tanítási nyelvű tanulója.
Nevezési csoportjai 5.-8., évfolyamonként:
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13. A szóbeli forduló egyénenként 10 perces.
14. A háromtagú zsűri a következő szempontok figyelembevételével értékel:
- tartalom (tartalma teljes-e, logikusan felépített-e),
-

a nyelvhelyesség: érthető-e, az elvárható nyelvtani szerkezetek gazdagsága
megtalálható-e,

-

a kommunikációs érték: strukturált közlendő, tagolt forma: bevezetés, tárgyalás,
befejezés/lezárás segíti-e a megértést,

-

a kérdéseket megértette-e, válasza adekvát, érthető-e?

A társalgás 3 része:
1. bemutatkozás: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány
(2-3) kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.
2. szituációs gyakorlat: a versenyző önálló 2-3 perces prezentációja, vagy az egyik
zsűritaggal folytatott társalgása után a zsűritagok néhány (2-3) kérdést tesznek fel a
témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.
3. képleírás: (előfordulhat képek összehasonlítása is)
A versenyző önálló 2-3 perces prezentációja után a zsűritagok néhány (2-3)
kérdést tesznek fel a témával kapcsolatban, az adott nyelvi szinten.
15. A verseny nem nyilvános.
Tantárgy megnevezése

Angol

Verseny megnevezése

C.E.C. - Creative English Competition

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

1. 3.-8. o. - évfolyamonként
2. heti 3,5 vagy annál alacsonyabb
tanulóknak.

Verseny időpontja

2019. 03. 05.

Nevezési határidő

2019. 02. 26.

óraszámban

A versenyt szervező iskola Budapest III. Kerületi Bárczi Gáza Általános Iskola
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Nehéz-Posony Zsuzsanna mk-v
Sisa Péterné-intézményvezető
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A verseny speciális szabályai:
1. A versenyen olyan 3-8. évfolyamos tanulók indulhatnak, akik az angol legfeljebb heti
3,5 órában tanulják. Nem nevezhetőek azok a gyermekek, akik két tanítási nyelvű
intézményben tanulnak vagy tanultak; és / vagy
2. akiknek egyik szülője/gondviselője angol anyanyelvű, (mindkét anyanyelvi
szülővel/gondviselővel bíró gyermek az iskolai munkaközösség hatáskörében
megszervezésre kerülő versenyen nem indulhat); és / vagy
3. külföldön, angol nyelvű iskolában tanuló / tanult gyermek; és / vagy
4. külföldön, angol anyanyelvű országban több mint 6 hónapot töltő vagy élő gyermek.
5. A verseny egy, írásbeli fordulóval kerül megrendezésre.
6. A tesztlap kitöltésére 45 perc áll rendelkezésre.
7. Minden iskola összesen 2 gyermeket nevezhet kategóriánként, tagintézmények további
2-2 főt.
8. A versenyzők kódszámmal versenyeznek.
9. A kódlapon feltüntetendő a gyermek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol
tanár neve, a szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézménybe
jár/járt-e a gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt-e a
gyermek, angol anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6
hónapig.
10. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol
eligazításban részesülnek.
11. A verseny nem nyilvános.
12. A verseny témakörei és a hozzá tartozó nyelvtani anyag a NAT alapján, minden
évfolyamon az előző tanév anyaga.

Angol idegen nyelv, Tánc és dráma / angol munkaközösség
Tantárgy megnevezése
Showtime Chant Dráma – és Színjátszó Verseny
Verseny megnevezése
Angol dráma előadás
Verseny típusa
3-8.
Évfolyam
2019. 03. 20.
Verseny időpontja
2019. 03. 06.
Nevezési határidő
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Krúdy Gyula Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános
A versenyt szervező iskola Iskola
1037, Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24.
pontos címe
gyogy-a@kszki.obuda.hu
Telefon: 06-1-250-2724

Versenyért
személyek

Walter Hanna, Schäffer Edina
felelős Aulechla Anna-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:


I. korcsoport: 3-4. évfolyam



II. korcsoport: 5-6. évfolyam



III. korcsoport 7-8. évfolyam

A verseny fordulói:
1. forduló: fellépés a színjátszó versenyen
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
• A diákok célnyelvi tanítási nyelvű általános iskolába (magyar-angol két tanítási nyelvű
iskolába) járnak
• Emelt óraszámban (heti 5) tanulják az angol nyelvet
• A célnyelv nem anyanyelvük.
•

A verseny célja

A gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a dramatikus szituációk előadása angol
nyelven - ezáltal fejlesztve a gyerekek kommunikációs készségét, valamint elősegíteni
személyiségük kibontakozását. Lehetőséget teremtve egymás munkáinak megtekintésére,
melynek köszönhetően egymástól is rengeteget tanulhatnak. Célunk, hogy a gyerekek
színpadi rutint szerezzenek, átadhassák magukat a játék oldott örömének, s maguk is a
színházi élmény alkotó részesei legyenek. A már elsajátított mondatok, kifejezések
elősegítik célnyelvi tudásuk gyarapodását.
A verseny témája:
Tartalmi és formai megkötöttség nincs. A színdarab készülhet saját vagy adaptált
forgatókönyv szerint, lehet prózai, zenés, táncos vagy egyéb mozgásos elemekkel díszített.
Fontos elvárás, hogy az életkori sajátosságokhoz illeszkedjen.
A felkészüléshez szükséges egyéb szempontok:
• A csoport összetétele a kategórián belül lehet vegyes.
• A csoport maximális létszáma: 10 fő.
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• Az előadás időtartama maximum 7 perc.
A verseny ütemezése, határidők:
• 2019. március 6.– jelentkezés
• 2019. március 20. – Chant dráma – és színjátszó verseny: bemutatók, eredményhirdetés
(A szervezők az időpontokon való változtatás jogát fenntartják, azzal a feltétellel, hogy időben
értesítik a résztvevő iskolákat az esetleges változásokról.)
Díjazás:
A résztvevő csoportok oklevelet, emléklapot, jutalmat kapnak. A szakmai zsűri (5 fő) döntése
alapján a legjobbak arany-, ezüst- vagy bronzminősítésben részesülnek.
Az értékelés szempontjai:
Zsűri

Pontozás:

Szempontok

40 pont
1.

A produkció kidolgozottsága: tartalom, ötletesség, kreativitás

10

2.

Nyelvi színvonal: kiejtés, nyelvhelyesség

10

3.

Előadásmód: hangerő, szövegtudás, színjátszás

10

4.

Csapattagok együttműködése

5

5.

Életkori sajátosságok figyelembe vétele

5
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Tantárgy megnevezése

Angol

Verseny megnevezése

Harrer – Wonderful World – Eco - Competition

Verseny típusa

csapatverseny

Évfolyam

3-8.
3.-4.; 5.-6.; 7.-8.

Verseny időpontja

2019. 04. 09.

Nevezési határidő

2019. 04. 02.

A versenyt szervező iskola Óbudai Harrer Pál Általános Iskola
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Jánosné Bús Márta Jolán és Krupincza Erika
Mátrai Monika Klára

A verseny speciális szabályai:
1. Verseny típusa: Teszt és szóbeli felelet, projekt és kooperatív, csapatverseny
2. Résztvevők köre: Az angol nyelvet heti 4-5 órában tanuló diákok.
3. Iskolánként, valamint tagiskolánként, korcsoportonként 1 csoport, 4 fős, vegyes
évfolyamú csapatok; csapaton belül 2-2 fő/évfolyam (lehetőleg fiúk is és lányok is)
nevezhetőek.
4. A verseny egy fordulóból áll, esetleg iskolai válogató szervezhető;
5. Lehetőség szerint anyanyelvi tanárok felkérése a zsűribe
6. A csoportok kódlappal versenyeznek. A kódlapon feltüntetendő a csoport neve, a
gyermekek neve, iskolája neve, az iskolai felkészítő angol tanár neve, a
szülő/gondviselő anyanyelve, angol két tanítási nyelvű intézménybe jár/járt-e a
gyermek, angol anyanyelvű/tanítási nyelvű intézménybe jár/járt-e a gyermek, angol
anyanyelvű országban járt/tartózkodott/élt-e a gyermek több mint 6 hónapig.
7. A zsűritagok nem értékelhetik saját iskolájukból érkezett tanuló teljesítményét. Ebben
az esetben az érintett zsűritag pontszámát a többi zsűritag pontszámának átlaga adja.
8. A zsűri tagjai a verseny megkezdése előtt min. 30 perccel a helyszínre érkeznek, ahol
eligazításban részesülnek.
9. A verseny nem nyilvános.
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C. Biológia tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenye
Tantárgy megnevezése

Biológia

Verseny megnevezése

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

7. és 8. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 02.27. 14 óra

Nevezési határidő

2019. 02.20.

A versenyt szervező iskola Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2-4
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Dr Bertókné Daróczi Mariann-intézményvezető
Magosné Kiss Róza

A verseny speciális szabályai:
 Évfolyamonként: 3-3 tanuló nevezhet


Központi kiírás szerint
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D. Természetismeret tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenye
Tantárgy megnevezése

Természetismeret

Verseny megnevezése

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
verseny

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

5. és 6. évfolyam

Verseny időpontja

2019.03.08. 13 óra

Nevezési határidő

2019.03.01.

A versenyt szervező iskola
Fodros Általános Iskola, 1039 Budapest, Fodros u. 38.
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Havas Thyra-intézményvezető
Bozókiné Havas Katalin

A verseny speciális szabályai:
 Központi kiírás szerint
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E. Földrajz tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenye
Tantárgy megnevezése

Földrajz

Verseny megnevezése

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

7. és 8. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 02.18. 14 óra

Nevezési határidő

2019. 02.11.

A versenyt szervező iskola Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2-4
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Dr Bertókné Daróczi Mariann-intézményvezető
Magosné Kiss Róza

A verseny speciális szabályai:
 Központi kiírás szerint
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F. Kémia tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenye
Tantárgy megnevezése

Kémia

Verseny megnevezése

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

7. és 8. évfolyam

Verseny időpontja

2019.02.20. 14 óra

Nevezési határidő

2019.02.13.

A versenyt szervező iskola Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium,
1035 Budapest, Kerék utca 18-20.
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős

Kovács Gábor-intézményvezető,
Horváth Tamás

A verseny speciális szabályai:
•
Központi kiírás szerint.
•
Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
•
A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
•
A versenyzők tollal dolgozhatnak.
•
Számológép és periódusos rendszer használata megengedett.
•
A verseny nem nyilvános.
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G. Ének-zene tantárgy 2018/2019 tanév tanulmányi versenyei
Tantárgy megnevezése

Ének-zene

Verseny megnevezése

Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny

Verseny típusa

szóbeli

Évfolyam

5-6. 7-8. 9-12.

Verseny időpontja

5-6.évfolyam:
2019.január 23. 14h Tehetségtér
7-8. 9-12.évfolyam: 2019.január 24. 14h Tehetségtér

Nevezési határidő

2019.január 16.

A versenyt szervező iskola Kerék Általános Iskola és Gimnázium
1035 Budapest, Kerék utca 18-20.
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős

Márkusné Góczán Gyöngyi
markusgyongy@gmail.com
Kovács Gábor-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
Népdaléneklési verseny
Évfolyam
5-6.

Kategória
I.kat. szóló,
kisegyüttes,
nagyegyüttes

II.kat. szóló
kisegyüttes
nagyegyüttes
Gimnázium III.kat. szóló
kisegyüttes
nagyegyüttes
7-8.

Nevezhető létszám
1
1
1

Ideje, helye
Nevezési hi.
Január
23. Jan. 16.
Tehetségtér

1
1
1
1
1
1

Január
24. Jan. 16.
Tehetségtér
Január
24. Jan. 16.
Tehetségtér

A verseny speciális szabályai:
A Népdaléneklési verseny szabályai, értékelése, díjazása az országos „Tiszán innen, Dunán
túl” népdaléneklési verseny kiírásához igazodnak kerületi szinten is. Ennek megfelelően:
- Művészeti iskola nem nevezhet

- Az előadások időtartama nem lépheti túl a 3 percet
- A dalcsokrok 1 tájegység dalai legyenek
- A kisegyüttes kategória
2-3 főből,
-a nagyegyüttes kategória max. 8 főből állhat.
- Törekedjünk a versenyhez méltó öltözékre!
- A verseny nem nyilvános
- A verseny értékelése, díjazása
A legjobb 6 produkció értékelése Arany, Ezüst, Bronz minősítéssel történik. A
maximális pontszámot elért versenyző Kiemelt Arany minősítést kap.
- A fővárosi versenyre korcsoportonként, kategóriánként 1 produkció juthat tovább.
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H. Rajz tantárgy 2018/2019. tanulmányi versenyei

1. Komplex rajz verseny
Évfolyam
1-2.

Nevezhető létszám
2

Ideje, helye
2019. február 13.
13h

3-4.

2

2019. február 13.
13h

2019. február 6.

5-6.

2

2019. február 13.
13h

2019. február 6.

7-8.

2

2019. február 13.
13h

2019. február 6.

9-10.

2

2019. február 13.
13h

2019. február 6.

Helye
Fodros Ált. Isk.

Nevezési hi.
2019. február 6.

-A rajzverseny speciális szabályai:
A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemet is tartalmaz. A
versenyzők a versenykiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező
pályamunkával neveznek be, és vehetnek részt a helyszíni fordulón, ahol már
ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatot.
-Nevezhető létszám:
évfolyamonként 1 tanuló. (Ha nincs egy évfolyamból küldhető, a társított
évfolyamban 2 diákkal indulhat.)
- Korcsoportok:
1-2. évfolyam 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam, 9-10. évfolyam
- A verseny időtartalma 3x45 perc 15 perces szünetekkel
- A benevezett tanuló betegsége esetén egy tartalék induló adatait legalább két
nappal a verseny előtt el lehet küldeni.
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I. Matematika 2018/2019. tanév tanulmányi versenyei
Matematika 6. és 8. évfolyam

Tantárgy megnevezése

Matematika

Verseny megnevezése

Matematika kerületi verseny

Verseny típusa

Egyéni

Évfolyam

6. és 8.

Verseny időpontja

2019. január 30.

Nevezési határidő

2019. január 23.

A versenyt szervező iskola Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
pontos címe
1038 Budapest, Bárczi Géza u. 2.
Versenyért
személyek

felelős Hitérné Erdős Róza
Sisa Péterné-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
A verseny speciális szabályai:
•
Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
•
A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
•
A versenyzők tollal dolgozhatnak.
•
Egyéb eszköz használata nem megengedett.
•
A verseny nem nyilvános.
Nevezhető létszám: általános iskolából évfolyamonként 2 fő,
gimnáziumból évfolyamonként 4 fő
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Tantárgy megnevezése

Matematika

Verseny megnevezése

Matematika 5. és 7. évfolyam

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

5. ; 7.

Verseny időpontja

2019. március 13.

Nevezési határidő

2019. március 6.

Óbudai Nagy László Magyar – Angol
A versenyt szervező iskola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1035 Budapest , Váradi utca 15/b
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Borsos Irén
Szilágyiné Debreczeni Mária-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
•
Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
•
A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
•
A versenyzők tollal dolgozhatnak.
•
Egyéb eszköz használata nem megengedett.
•
A verseny nem nyilvános.
Nevezhető létszám: általános iskolából évfolyamonként 2 fő,
gimnáziumból évfolyamonként 4 fő
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J. Fizika tantárgy 2018/2019. tanév tanulmányi versenyei
Tantárgy megnevezése

Fizika

Verseny megnevezése

Fizika 8. évfolyam

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

8.

Verseny időpontja

2019. március 27.

Nevezési határidő

2019. március 20.

Óbudai Nagy László Magyar – Angol
A versenyt szervező iskola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1035 Budapest , Váradi utca 15/b
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Borsos Irén
Szilágyiné Debreczeni Mária-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
•
Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
•
A feladatmegoldás időtartama 90 perc.
•
A versenyzők tollal dolgozhatnak.
•
Számológép használata megengedett.
•
A verseny nem nyilvános.
Nevezhető létszám: Általános Iskola 2fő, gimnázium 4 fő
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K. Informatika tantárgy 2018/2019. tanév tanulmányi versenyei
Tantárgy megnevezése

Informatika

Verseny megnevezése

Digitális rajz

Verseny típusa

Mese illusztráció és fantázia rajz készítése

Évfolyam

4. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 02. 05. (kedd) 14.00

Nevezési határidő

2019. 01. 30.

A versenyt szervező iskola
Kerék Ált. Isk. és Gimn., Bp. III. Kerék u. 18-20. 1035
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Kondorné Kovács Irén
Kovács Gábor-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
Versenyszabályzat
Digitális RAJZVERSENY 4. osztályos gyermekek részére. A részvételhez nem szükséges, hogy a
tanulók 4. osztályban informatikát tanuljanak.
A versenyben a résztvevők rajzkészsége, esztétikai érzéke, kreativitása kerül megmutatásra.
A verseny két részfeladatból áll.
1. Ceruzarajz készítése - fantázia rajz (40 perc)
A5-ös felületen elhelyezett rajzelem kiegészítése, fantáziarajz készítése.
Eszköz: színes ceruza
2. Illusztráció készítése a Paint rajzoló programmal (60 perc)
A Paint program felületén egy előre megismert mese illusztrálása.
A versenyen a tanulók kódszámmal vesznek részt. A versenyt 3-5 tagú zsűri értékeli.
Az elkészített munkák értékelése meghatározott szempontsor szerint történik. A versenyzők pontja
a két részfeladat együttes pontszámából tevődik össze. A fantázia rajz 1/3, a digitális rajz 2/3
arányban.
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Értékelési szempont:
Ceruzarajz:
- színvilág
- formavilág
- a felület kitöltése
- ötletesség
- eszközhasználat
Digitális rajz:
- színvilág
- formavilág
- a felület kitöltése
- ötletesség
- szöveg és kép egysége
Nevezhető létszám: 2 fő iskolánként
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Tantárgy megnevezése

Informatika

Verseny megnevezése

FIAT 5-6.

Verseny típusa

Digitális rajz és szövegszerkesztés

Évfolyam

5-6. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 03. 11. (hétfő) 14.00

Nevezési határidő

2019. 03. 04.

A versenyt szervező iskola
Kerék Ált. Isk. és Gimn., Bp. III. Kerék u. 18-20. 1035
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Kondorné Kovács Irén, Metz Norbert
Kovács Gábor-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
Versenyszabályzat
Az alkalmazói verseny szintjei:
- iskolai
- kerületi
- fővárosi
Versenykategóriák:
Grafika, komplex – az 5-6. osztályos tanulók számára
A verseny két részfeladatból áll: elméleti teszt írása és gyakorlati feladatsor megoldása a
kategóriához megjelölt program alkalmazásával.
Elméleti teszt
A teszt nyomtatott feladatlapon kerül megoldásra.
Témája szoftver és hardver témakörébe tartozó ismeretek. Időtartama 30 perc.
Gyakorlati feladat:
Kategóriától függő szoftver alkalmazásával egy témára felfűzött feladatsor megoldása. Időtartama
60 perc.
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A versenykategóriák mindegyike egyéni verseny.
A kerületi verseny/kategóriánként tekintve, csak akkor kerül lebonyolításra, ha a versenyzők száma
minimum 6 fő.
Minden kategóriában háromtagú zsűri értékel.
A verseny eredménye a két részfeladatban elért pontszám összege, elmélet 1/3, gyakorlat 2/3
arányban.
Nevezhető létszám: 2 fő iskolánként

Tantárgy megnevezése

Informatika

Verseny megnevezése

FIAT (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció)

Verseny típusa

digitális
szövegszerkesztés,
táblázatkezelés

Évfolyam

7-8. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 03. 12. (kedd) 14.00

Nevezési határidő

2019. 03. 04.

prezentációkészítés

A versenyt szervező iskola
Óbudai Gimnázium, Budapest, Szentlélek tér 10, 1033
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Szűcs József-intézményvezető
Ruszkainé Fodor Éva, Komlósi József

A verseny speciális szabályai:
Versenyszabályzat
Az alkalmazói verseny szintjei:
- iskolai
- kerületi
- fővárosi
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és

Versenykategóriák:
Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció készítés a 7-8. osztályos tanulók számára
A verseny két részfeladatból áll: elméleti teszt írása és gyakorlati feladatsor megoldása a
kategóriához megjelölt program alkalmazásával.
Elméleti teszt
A teszt nyomtatott feladatlapon kerül megoldásra.
Témája szoftver és hardver témakörébe tartozó ismeretek. Időtartama 30 perc.
Gyakorlati feladat:
Kategóriától függő szoftver alkalmazásával egy témára felfűzött feladatsor megoldása. Időtartama
60 perc.
A versenykategóriák mindegyike egyéni verseny.
A kerületi verseny/kategóriánként tekintve, csak akkor kerül lebonyolításra, ha a versenyzők száma
minimum 6 fő.
Minden kategóriában háromtagú zsűri értékel.
A verseny eredménye a két részfeladatban elért pontszám összege, elmélet 1/3, gyakorlat 2/3
arányban.
Nevezhető létszám: 2 fő iskolánként

Tantárgy megnevezése

Informatika

Verseny megnevezése

FIAT Nagy Grafika (új)

Verseny típusa

digitális képalkotás

Évfolyam

7-8. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 02. 26. (kedd) 14.00

Nevezési határidő

2019. 02. 18.

Kerék Általános Iskola és Gimnázium
A versenyt szervező iskola
Budapest, Kerék u. 18-20. 1035
pontos címe

- 40 -

Versenyért
személyek

felelős Kondorné Kovács Irén
Kovács Gábor-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
Versenyszabályzat
Az alkalmazói verseny szintjei:
- iskolai
- kerületi
- fővárosi
Versenykategóriák:
Nagy Grafika (új) a 7-8. osztályos tanulók számára, egyéni verseny
Új kategória! Verseny időtartama 90 perc. A diákoknak előre kiadott témában kell a rendelkezésre
álló idő alatt a Paint program használatával szabad rajzot készíteni.
A kerületi forduló témája: Nemzeti Parkok, a döntő témája: Budapest Nevezetességei.
A kategóriához nem tartozik elméleti teszt. A kategóriához nem tartozik feladatsor, pontozó tábla.
A verseny helyezettjeinek kiválasztását minimum három főből álló független bizottság fogja
meghatározni az esztétikát figyelembe véve.
A kerületi verseny/kategóriánként tekintve, csak akkor kerül lebonyolításra, ha a versenyzők száma
minimum 6 fő.
Nevezhető létszám: 2 fő iskolánként

Logo verseny
Tantárgy megnevezése

Informatika

Verseny megnevezése

Logo verseny

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

3 - 6.

Verseny időpontja

2019. április 11.
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Nevezési határidő

2019. április 4.

Óbudai Nagy László Magyar – Angol
A versenyt szervező iskola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1035 Budapest , Váradi utca 15/b
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Petri Csilla
Szilágyiné Debreczeni Mária

A verseny speciális szabályai:
 A 3-4. évfolyam előre dolgozhat, papíron előre tervezze meg az animációt, amit a
gép melletti gyakorlati feladatban használ majd. Az elméleti feladatoknál nincs
lehetőség semmi segédeszköz használatára.
 Értékelés: otthoni munka, elmélet, gyakorlat.
 Az 5-6. évfolyam versenye 2 részből áll: elméleti teszt és gyakorlat a gépen.
 Előre készülni (pályamunka) nem kell. A két részből áll össze a versenyző
eredménye.
Nevezhető létszám: 2 fő iskolánként és kategóriánként
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L. „Csillaglesen” Könyvtárhasználati Tehetségkutató Verseny 3-4. évfolyam
Magyar: Könyvtáros csoport
Csoport megnevezése
Könyv-és könyvtárhasználati verseny
Verseny megnevezése
egyéni
Verseny típusa
3-4.
Évfolyam
2019. február 26.
Verseny időpontja
Csillaghegyi Általános Iskola

Verseny helyszíne

Sipos Monika
Dr.Vajdáné Havacs Erikamb.intézményvezető

Versenyért felelős személyek

A verseny a 3-4. évfolyamosoknak van meghirdetve. Évfolyamonként osztályonként 1-1 fő
jelentkezhet.
A verseny speciális szabályai:
• Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg a résztvevők.
• A feladatlaphoz tartozó kézikönyv, a verseny helyszínén biztosítva.
• A feladatmegoldás időtartama 60 perc.
• A versenyzők bármilyen íróeszközzel dolgozhatnak.
Időpont: 2018. február 26. 14 óra
Nevezés: 2018. február 19.
Szervezője, helyszíne: Csillaghegyi Általános Iskola
Felelős: Sipos Monika
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M. Szép magyar beszéd 5-6. Évfolyam és 7-8. Évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy megnevezése
Verseny megnevezése

Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny 5-8.
osztályosok számára
egyéni

Verseny típusa

Évfolyam

5-6. évfolyam; 1 fő
7-8. évfolyam; 1 fő
2019. február 14. (csütörtök) 14.30

Verseny időpontja
2019. február 7.
Nevezési határidő
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
A versenyt szervező iskola 1039 Budapest, Bárczi G. u. 2. sz.
pontos címe
Versenyért
személyek

Horváthné Láposi Éva
felelős Sisa Péterné-intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
 A vetélkedő résztvevőinek egy kötelező és egy magukkal hozott szabadon választott 20-25
soros prózai szöveget kell felolvasniuk.
 A szöveg csak eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusban (irodalmi vagy
igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat.
 (A 7-8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)
 A versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontokat vesszük
figyelembe: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás,
természetes beszéd.

- 44 -

N. Szépíró verseny 3 – 8. osztályosoknak
Tantárgy megnevezése

Fejlesztő pedagógia

Verseny megnevezése

Szépíró verseny

Verseny típusa

Egyéni

Évfolyam

3-8.

Verseny időpontja

2018. november 13.

Nevezési határidő

2018. november 6.

A versenyt szervező iskola
pontos címe

1039 Budapest, Fodros u. 38-40.

Versenyért
személyek

Kátainé Nagy Ildikó
Havas Thyra-intézményvezető

felelős

A verseny speciális szabályai:
-A versenyen kizárólag érvényes szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű,
illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vehetnek részt.
-A szakértői vélemények érvényességét a nevező iskola igazgatója aláírásával igazolja.
-Minden iskola évfolyamonként egy tanulót nevezhet.
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O. Magyar Nyelvtan tantárgy a 2018/2019-es tanévre

Tantárgy megnevezése

Magyar Nyelvtan

Verseny megnevezése

Simonyi Zsigmond Kárpát-Medencei Helyesírási Verseny

Verseny típusa

egyéni írásbeli verseny
5., 6., 7., 8. évfolyam

Évfolyam
1. forduló: 2018. november 21. (szerda 14.00 óra)
Verseny időpontja
Az iskolák benevezése a regionális versenyszervezőknél:
2018. november 05. !!!
(A régiók benevezése a központi szervezőknél: 2018.
november 09.)
Zipernowsky Károly Általános Iskola
A versenyt szervező iskola 1039. Budapest, Zipernowsky utca 1-3
pontos címe
Nevezési határidő

Versenyért
személyek

Herth Mariann mb. igazgató,
felelős Pucher Gabriella humán mk. vezetője,
Herth Mariann-mb.intézményvezető

A verseny speciális szabályai:
A verseny jellege: egyéni írásbeli verseny. A tanulók a verseny helyszínén évfolyamonként
másmás helyesírási feladatlapot töltenek ki, és tollbamondást írnak.
A versenyfordulók feladattípusai: Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő tartalmú
és fokozatosan növekvő nehézségi szintű helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más
tollbamondást írnak.
Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam kerettantervi követelményein alapul. A további
fordulók anyaga az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodik, részletes leírásuk a
verseny honlapján olvasható.
A 60 pontos helyesírási feladatlapok különböző típusú: kiegészítő, választó, csoportosító,
átalakító, hibajavító, alkotó, játékos stb. gyakorlattípusokat tartalmaznak. A 40 pontos
tollbamondás nyelvi anyaga és terjedelme is igazodik az évfolyam tananyagához és az adott
versenyfordulóhoz.
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P. Kerületi vers-és prózamondó verseny 5-8. osztályosoknak
Tantárgy megnevezése

Magyar Irodalom

Verseny megnevezése

Kerületi
vers-és
osztályosoknak

Verseny típusa

egyéni

Évfolyam

5,6,7,8. évfolyam

Verseny időpontja

2019. 03.07. 14.30 óra

Nevezési határidő

2019. 03.01.

prózamondó

verseny

5-8.

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
A versenyt szervező iskola
Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca
pontos címe
2-4
Versenyért
személyek

felelős Dr Bertókné Daróczi Mariann-intézményvezető,
Balogh István

A verseny speciális szabályai:
 Iskolánként 4 főt várunk.
 5-6. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.
 7-8. évfolyamról 1 fő vers- 1 fő prózamondót.
 Három percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás elmondása. Nem lehet
verses epikai alkotás, ballada, verses mese vagy elbeszélő költemény. Nem
választható színmű vagy dráma részlet. A választott mű magyar alkotás legyen.
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Q. Történelem tantárgy 2018/2019. tanév tanulmányi versenyei
Tantárgy megnevezése
verseny megnevezése
Verseny típusa
Évfolyamok
Verseny időpontja
Verseny nevezési határideje
Verseny helyszíne
Versenyért felelős személyek

Történelem
Történelem
egyéni
5-7. évolyam
2019.március 26
2019.február 10-ig
Fodros Általános Iskola
Dr.Retteghiné Végvári Andrea,
Havas Thyra-intézményvezető

A verseny speciális szabályai
- Az azonos évfolyamon azonos feladatlapot oldanak meg
- A feladatmegoldás időtartama 60 perc
- A versenyzők tollal dolgoznak
- A verseny nem nyilvános
- Egy iskolából azonos évfolyamon 3 gyerek nevezhető
Az egyes évfolyamok témakörei
- 5. évfolyam Ókori Róma
- 6.Évfolyam Magyarország 1301-1526
- 7. évfolyam Reformkor
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R. Német 2018/2019. tanévi tanulmányi versenyei
Német vers és prózamondó és kisjelenet verseny 1-4. évfolyam
Tantárgy megnevezése
Verseny megnevezése

Német

Verseny típusa

Egyéni és Egyéb, külön díjazású egyéni, illetve csapatverseny

Évfolyam

Német vers-és prózamondó és kisjelenet verseny

1-4. évfolyam

Verseny időpontja

2018. 11.21. 14 óra

Nevezési határidő

2018. 11.14.

A versenyt szervező iskola
Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
pontos címe
Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2-4
Versenyért
személyek

felelős

Dr Bertókné Daróczi Mariann-intézményvezető
Szegediné Wurm Judit

A verseny speciális szabályai:











Kisjelenet kategóriában a fővárosi fordulóba továbbjutó csoportoknak a fővárosi
versenyszabályzat létszámkorlátjához kell alkalmazkodni, ami általában 10-12 fő.
A verseny részvevőinek egy szabadon választott és egy kötelező verset, illetve szabadon
választott prózai szöveget kell elmondaniuk.
A vers és próza időtartama az alsó tagozaton maximum 3 perc lehet. A kisjelenet
időtartama maximum 10 perc lehet.
A versenyszabályzatban megadott idő után vers és próza kategóriában a zsűri leállítja a
versenyzőt és az addig nyújtott teljesítményét értékeli. Kisjelenet kategóriában az időkorlát
túllépése a versenyből történő kizárást von maga után.
A nevezés határidő be nem tartása kizáró hatályú.
A szabadon választott versből, illetve a prózából egy példányt nyomtatott formában le kell adni
a verseny helyszínén a zsűrinek.
A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz.
A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontok
figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés,
hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
A zsűri minden versenyzőt helyezéssel értékel, az 1-6. helyezést a helyszínen oklevéllel
jutalmaz.
A német szavaló és kisjelenet verseny minden kategóriában nyilvános. Vers- és próza
kategóriában a zsűri megkéri a jelenlévőket, hogy fényképezéssel, videózással ne zavarják a
versenyzőket.

Évfolyam
1-2.
1-2.

Kategória megnevezése
vers
próza

Nevezhető létszám
5 fő/iskola
5 fő/iskola
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1-2.
3-4.
3-4.
3-4.

kisjelenet
vers
próza
kisjelenet

4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)
5fő/iskola
5fő/iskola
4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)

Tantárgy megnevezése
Verseny megnevezése

Német

Verseny típusa

Egyéni és Egyéb,
csapatverseny

Évfolyam
Verseny időpontja
Nevezési határidő

Német vers-és prózamondó és kisjelenet verseny
külön

díjazású

egyéni,

illetve

5-13. évfolyam
2018. 11.22. 14 óra
2018. 11.15.

A versenyt szervező iskola Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola, 1039 Budapest Medgyessy Ferenc utca 2pontos címe
4
Versenyért
felelős
Dr Bertókné Daróczi Mariann-intézményvezető
személyek
Szegediné Wurm Judit
A verseny speciális szabályai:











Kisjelenet kategóriában a fővárosi fordulóba továbbjutó csoportoknak a fővárosi
versenyszabályzat létszámkorlátjához kell alkalmazkodni, ami általában 10-12 fő.
A verseny részvevőinek egy szabadon választott és egy kötelező verset, illetve szabadon
választott prózai szöveget kell elmondaniuk.
A vers és próza időtartama az felső tagozaton maximum 5 perc lehet. A kisjelenet
időtartama maximum 10 perc lehet.
A versenyszabályzatban megadott idő után vers és próza kategóriában a zsűri leállítja a
versenyzőt és az addig nyújtott teljesítményét értékeli. Kisjelenet kategóriában az időkorlát
túllépése a versenyből történő kizárást von maga után.
A nevezés határidő be nem tartása kizáró hatályú.
A szabadon választott versből, illetve a prózából egy példányt nyomtatott formában le kell adni
a verseny helyszínén a zsűrinek.
A szöveg igazodjék a tanuló életkori sajátosságaihoz.
A háromtagú zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontok
figyelembe vételével dönt: szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés,
hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
A zsűri minden versenyzőt helyezéssel értékel, az 1-6. helyezést a helyszínen oklevéllel
jutalmaz.
A német szavaló és kisjelenet verseny minden kategóriában nyilvános. Vers- és próza
kategóriában a zsűri megkéri a jelenlévőket, hogy fényképezéssel, videózással ne zavarják a
versenyzőket.
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Évfolyam
5-6.
5-6.
5-6.
7-8.
7-8.
7-8.
9-10.
9-10.
9-10.
11-13.
11-13.
11-13.

Kategória megnevezése
vers
próza
kisjelenet
vers
próza
kisjelenet
vers
próza
kisjelenet
vers
próza
kisjelenet

Nevezhető létszám
5fő/iskola
5fő/iskola
4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)
5fő/iskola
5fő/iskola
4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)
5fő/iskola
5fő/iskola
4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)
5fő/iskola
5fő/iskola
4 csoport /iskola (max. 18 fős csoport)
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S. Német tanulmányi verseny (A verseny a heti öt órában németet tanulók részére szól.)
Német nyelvi verseny (5 óra/hét)
Tantárgy megnevezése
Verseny megnevezése
Verseny típusa
Évfolyam
Verseny időpontja

Német
Nyelvi verseny (5 óra/hét)
egyéni
5-8.
2019. március 19.
2019. március 12.

Nevezés
Verseny helyszíne

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola

Versenyért felelős személyek

Fetterné-Szőnyi Éva

Verseny speciális szabályai:




A német tanulmányi versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik heti 5 órában tanulnak
németet.
A tanulók egy ötven pontos feladatsort oldanak meg, amelynek időtartama: 60 perc
A verseny nem nyilvános.

Nevezések: évfolyamonként 5 fő.

Frühling német nyelvi verseny (A verseny a heti három órában németet tanulók részére szól.)
Tantárgy megnevezése
Verseny megnevezése
Verseny típusa
Évfolyam
Verseny időpontja
Nevezési határidő
Verseny helyszíne
Versenyért felelős személyek

Német
Frühling német nyelvi verseny
egyéni
4-8.
2019. április 10.
2019. április 3.
Fodros Általános Iskola
Havas Thyra-intézményvezető

Verseny speciális szabályai:


A Frühling német versenyre azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a 4. osztálytól kezdődően
heti 3 órában tanulnak németet.



A versenyzők tesztet írnak, amelynek időtartama: 60 perc



A verseny nem nyilvános.
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1-6 helyezésnek eljuttatjuk az iskolákba az okleveleket, ahol ünnepélyes keretek között a
felkészítő tanárok vagy az iskola vezetősége adja át a helyezetteknek azokat.

Nevezhető létszám: évfolyamonként 5 fő
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T. Pályázatok…
„Kutató Diákok”
Tehetségtér
„Kutató Diákok”
egyéni
5-8.
2019.03.01. 10 óra
Tehetségtér

Szervező
Verseny megnevezése
Verseny típusa
Évfolyam
Beadási határidő
Verseny helyszíne
Versenyért felelős személyek

Havas Thyra-intézményvezető

Verseny speciális szabályai:
A pályázat célja:
Lehetőséget szeretnénk nyújtani minden lelkes, és tehetséges felső tagozatos tanulónak, akik
természettudományi vagy társadalomtudományi területen mélyebben foglalkoznak olyan témával,
amely nem kapcsolódik az iskolai tananyaghoz, és amelyben saját maguk valamely kutatómunkát
végeznek.
Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik elég kreativitással rendelkeznek ahhoz, hogy
kitaláljanak, létrehozzanak egy új alkotást, vagy valamely témával érdeklődésüknek megfelelően
mélyebben foglalkoznak, és vállalkoznak arra, hogy adott esetben kutatómunkájuk eredményét
megosztják diáktársaikkal, tanáraikkal és az érdeklődőkkel.
A pályamű beadása a Tehetségtérbe.
Formai követelményei:
- A téma rövid, maximum egy oldalas összefoglalása, kép nélkül
- A pályaműveket saját kutatás, saját élmény, saját képekkel kérjük készíteni
- Kérjük a forrást meghatározni
A pályázó a szakmai zsűri előtt 3 maximum 4 perces időtartamban, előadás formájában mutatja be
az általa elkészített prezentációt.
Pályázati feltétel:
Csak egyéni munkákat fogadunk el, iskolánként maximum 5 pályamunkát az életkori sajátosság
figyelembevételével.
A pályamunkát egy példányban kérjük beküldeni a Tehetségtér címére. (1033 Budapest Szérűskert
u. 40.)
Esetleges
felmerülő
kérdésekben
felvilágosítást
ad
Havasné
Papp
ildiko.eva.papp.havasne@kk.gov.hu e-mail.címen vagy a 06-1-368-9400
telefonszámon.
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Éva
az
Tehetségtér

Pályázat Filmszemle
Tantárgy megnevezése

Pályázat

Verseny megnevezése

Filmszemle

Verseny típusa

Egyéni
7-10.

Évfolyam
2019.05.08.
Verseny időpontja
2019.04.30.
Nevezési határidő
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
A versenyt szervező iskola Budapest
Fő tér 1.
pontos címe
1033
andrea.szabo.ivanyine@kk.gov.hu
06-1-795-80-99
Iványiné Szabó Andrea
Versenyért
felelős
személyek
A verseny speciális szabályai:









A verseny célja, hogy a virtuális művészetek iránt érdeklődő gyermekeknek lehetőséget
biztosítsunk, hogy saját alkotómunkát végezzenek.
A versenyt két korcsoportban hirdetjük meg:
I. korcsoport: 7-8-os korosztály, II. korcsoport:9-10 (középiskolás) korosztály. Az értékelés
is ennek megfelelően történik.
A verseny két fordulóban zajlik. A verseny első fordulója a nevezés is egyben a versenyre.
Az első fordulóban a diákok pályamunkát adnak le, amely egy 3-5 perc terjedelmű
rövidfilm. A film hossza azonban nem lehet 5 percnél több. A film témája, műfaja szabadon
választott. Egyetlen meghatározás szerepel: a filmen Budapestnek, a városnak, mint
környezetnek meg kell jelennie.
Egyéni és csoportos alkotások is pályázhatnak, hiszen a film nem egyéni műfaj.
A filmen használt bármilyen másik fél alkotó zenéje, szövege, mozgóképe, fotója szigorúan
források feltüntetésével szabályos, ellenkező esetben nem elfogadható az alkotás.
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Az alkotást egy erre az alkalomra létrehozott felületre kell feltölteniük jeligével. Az alkotók
neve, iskolája, bármilyen információ, ami erre utal, nem szerepelhet a filmen, kizárólag a
korcsoport meghatározása. A film címével és egy jeligével ellátott borítékban kell elhelyezni
a nevezési lapot az alkotók nevével, ezt kell az iskoláknak eljuttatni a Tehetségtérbe, a
nevezési határidő végéig. A zsűri csak a filmek megnézése után bonthatja ki a borítékokat.
A zsűri megnézi az alkotásokat, és korcsoportonként a legjobbnak ítélt 10 filmet kiválasztja
a FILMSZEMLÉRE.
A Filmszemlén már név szerint hívják be az alkotókat.
A második forduló a Tehetségtérben rendezett Filmszemle.
A Filmszemlén egy diákokból és médiatanárokból álló Zsűri megnézi az alkotásokat, majd
dönt, és kiosztja a legjobb rendezőnek, operatőrnek, vágónak, forgatókönyvnek és filmnek
járó díjakat mindkét korcsoportban.
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Csodák Palotája Csapatverseny
Tantárgy megnevezése

Természettudomány

Verseny megnevezése

Csodák Palotája

Verseny típusa

Csapat

Évfolyam

3-4.
7-8.
2019.01.29.

Verseny időpontja
2019.01.22.
Nevezési határidő
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
A versenyt szervező iskola Budapest
Fő tér 1.
pontos címe
1033
andrea.szabo.ivanyine@kk.gov.hu
06-1-795-80-99
Iványiné Szabó Andrea
Versenyért
felelős
személyek

A verseny speciális szabályai:
A verseny célja, hogy a különböző érdeklődésű, tehetségű, fejlettségű gyermekek
csoportosan együtt dolgozzanak, és megismerjék az önálló felfedezés, alkotás lehetőségét.
 A versenyt két korcsoportban hirdetjük meg:
I. korcsoport: 3-4-es korosztály, II. korcsoport:7-8 -os korosztály. Az értékelés is ennek
megfelelően történik. Mindkét korosztályban 3 fős csapatok indulhatnak.
 A verseny két fordulóban zajlik.
 Az első fordulót az iskolák bonyolítják. Az első fordulóban a diákok pályamunkát adnak le a
saját iskolájukba, amely egy a Csopa szakemberei és pedagógusok által összeállított
feladatlap, amelynek a végén egy hosszabb terjedelmű (2-3 oldalas) pályamunka is szerepel,
ami az együttműködési kompetenciákat is feltételezi.
 A feladatlapot a Tehetségtérben kapják meg az intézmények 2018. november 20-án. A
nyertesekről a saját intézmény dönt, vagyis, hogy kik lesznek azok a csapatok, akik
nevezhetnek a versenyre.
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Az első (iskolai forduló) nyertesei (iskolánként 2 csapat, mindkét korosztályból egy)
nevezhet a második fordulóra, azaz ők mérik össze a tudásukat, rétermettségüket a Csodák
Palotája helyszínén.
Az első fordulót a nevezési határidő előtt kell megrendezniük az iskoláknak.
A Csodák Palotájában 2019.01.29-én kerül megrendezésre a verseny. Az itt lebonyolított
versenyben a csapattagok kiegészülnek egy 4. taggal, aki SNI-s tanuló. Így már négyen
versenyeznek, vagy éppen összedolgoznak az eredményekért.
A Zsűri a Csopa szakembereiből, illetve pedagógusokból áll.
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Varázslatos természet – képzőművészeti pályázat napköziseknek
Csoport megnevezése

Napközi

Verseny megnevezése

Varázslatos természet

Verseny típusa

Egyéb, külön díjazású egyéni, illetve csapatversenyek

Évfolyam

1 – 4.

Verseny időpontja

2019. március 21.

Nevezési határidő

2019. március 14.

A versenyt szervező iskola atehetsegter@gmail.com
pontos címe
Versenyért
személyek

felelős Magosné Kiss Róza

2019 évi pályázatunk témája a növények csodálatos világának bemutatása. A tél elmúltával a
szunnyadó természet új életre kel, napról napra változik, ahogy a fák, bokrok, virágok újra teljes
pompájukat megmutatják. Változatos szín- és formaviláguk, a fények játéka megannyi inspiráló
ötletet adhat a „kis művészeknek”.
Olyan pályamunkák beküldését várjuk a nevezőktől, amelyek lakóhelyük környezetének (ÓbudaBékásmegyer természeti értékeinek megismertetése által) a térség növényzetét, fáit, virágait,
fűszer- és gyógynövényeit mutatják be, alkotó fantáziájukat tájkép, életkép, tanulmány vagy
csendélet formájában. A pályamunka akár kifejezheti a gyerekek növényekhez való kötődését,
személyes élményét, terepi megfigyeléseit is.
Javasolt technikák:
Szabadon választott: ceruza, grafika, pasztell, akvarell, olaj, tus; fa-, linó-, vagy rézmetszet; mozaik,
batik, szövés, plasztika, tűzzománc, kivéve termésekből készült kép.
Segítség a felkészüléshez:
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http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/07/belivek.pdf
Verseny speciális szabályai:
Minden iskolából évfolyamonként (1-2.évfolyam; 3-4.évfolyam) az 1. helyezést elért
pályamunkákat várjuk. A beérkezett művekhez kérjük csatolni az iskola, csoport, évfolyam és a
felkészítő pedagógus nevét.
Minden iskola a atehetsegter@gmail.com honlapon megadott nevezési lapot töltse ki és ezt csatolja
a pályamunkákhoz s ezt küldje el a Tehetségtér címére.


Téma: Varázslatos természet



Technika: szabadon választott, a megadott kiírás szerint



Méret: maximum A/3+keret (paszpartuval ellátott)



Iskolánként 2 db pályamunka



Beküldési határidő: 2019. március 14. Tehetségtér

Kiállítás:
A zsűri bírálata alapján a helyezést elért tanulók vagy csoportok korosztályonként díjazásban
részesülnek. A legszínvonalasabb pályamunkákból tárlatot rendezünk, ami 2019. március 25-től
megtekinthető lesz a Tehetségtér épületében, 1033 Budapest, Szérűskert u. 40.

- 60 -

