
 
 

 
Kedves Diákok, 
 
Az idei tanév tantárgyi versenye november 5-től április 12-ig tart, melyben 
komplex feladatokat hirdetünk meg diákjaink számára.  
 
Az idei verseny más szempontok szerint kerül kiírásra, mint a tavalyi. Az új 
feladatok mindig azonos napon kerülnek ki az iskola honlapjára, Facebook-
oldalára, és nyomtatásban az aulába.   
A feladatokra mindig több hét áll rendelkezésetekre. A leadási határidő a 
feladatkiíráson lesz meghatározva. 
 
A feladatok megoldását egyénileg és osztályonként is értékeljük. Az egyéni 
pontok egyszerű összegzés után lesznek kiszámolva.  
 
Egy-egy feladatra maximum 100 pont adható. Aki minimum 80 pontra 
értékelhető, egyénileg elkészített feladatot ad be az adott témából, mivel 
összetett feladatokról van szó, a feladatot kiíró tanárok döntése alapján egy 5-
ös érdemjegyet kap a diák,  a tanárok által meghatározott tantárgyból. 
Az értékelés szempontjai: tartalom, kreativitás, esztétika, egyéni stílus 
egyszerű, könnyen érthető hangvétel. 
Javasoljuk, hogy osztályokon belül egyeztessétek, ki a felelőse, összefogója a 
versenynek, melyik feladatot ki vállalja.  Meg kell szerveznetek, hogy a 
legideálisabb eredmény eléréséhez hogyan tudtok összedolgozni. 
 
Minden feladatkiírásnál meg lesz határozva, milyen formátumban kell a 
megoldásokat elkészíteni. A határidőn túl érkezőket nem tudjuk értékelni. Ha 
a feladat elkészítője azonosíthatatlan, érvénytelennek vesszük a megoldást.  
Egyéni feladatmegoldásokat várunk, így az egyforma beadványokat szintén 
nem pontozzuk. 
 
Kötelező adatok a megfejtésen: Név, osztály, a feladat címe. Ha valamelyik 
adat hiányzik, szigorúan levonunk 5 pontot a beküldőtől.  
Mindig a következő feladat kiírását követő héten hirdetjük ki az előző 
feladatban elért pontszámokat.  
 
 
Jutalmak 



 
Egyénenkénti értékelés alapján: 
 
A legtöbb feladatot megoldó, és ez alapján legtöbb összpontszámot elérő, 
első 14 diák meghívót kap egy exkluzív helyre, ahová az iskolából egy 
limuzinnal utazhat. 
Választhat magának egy társat az osztályából vagy az iskolából, aki azon a 
helyen várja, ahová a meghívót kapja. 
 
Osztály összpontszám alapján: 
 
Osztálypontszámok alapján a legtöbb pontot összegyűjtő osztály minden 
tagja részt vehet egy buszos osztálykiránduláson, az általuk választott 
városba. 
 
Második helyezett osztály meghívót vehet át a Rejtélyek városa - Budapest 
programra. 
 
A harmadik helyezett osztály egy általa választott kulturális programra kap 
ingyenes részvételi lehetőséget Budapesten. 
 
Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához! 
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