
TANTÁRGYI KUTAKODÓ 2019-20 

Versenykiírás 

Az idei tanév tantárgyi versenye őszi és tavaszi fordulóból áll majd.  
 
Két hathetes időszakban oldhatjátok meg a kiírt feladatokat, hetente kettőt. 
A verseny október 7-től április 10-ig tart, melyben komplex feladatokat hirdetünk meg     
9-11. évfolyamos diákjaink számára, de nem kizárt a 12. osztályos diákok részvétele 
sem. 
 
Az új feladatok mindig hétfőnként kerülnek ki az iskola honlapjára, Facebook-oldalára, 
és nyomtatásban az aulába.   
 
A feladatokra egy hét áll rendelkezésetekre. A leadási határidő mindig a következő  
hétfőn 10 óra lesz. 
 
A feladatok megoldását egyénileg, és összesítve osztályonként is értékeljük. Az 
egyéni pontok egyszerű összegzés után lesznek kiszámolva.  
Egy-egy feladatra maximum 100 pont adható. Kiemelkedő minőségű 
feladatmegoldásért a szaktanár 5-ös érdemjegyet adhat.  
 
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 feladatokat elküldhetitek digitális változatban, e-mailben a konyvtar@forrai.eu 
címre. A kézzel készítendőket és a nyomtatottakat bedobhatjátok a recepción 
található dobozba.  
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. 
 
Az egy-egy feladatban elért pontszámokat a kiírást követő második hét hétfőjén 
tesszük közzé. 
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Plusz osztálypontszámok szerezhetők az alábbiakkal: 
 

Amennyiben az osztály félévi átlaga 4,0 fölött van +1000 pont írható az 
osztálypontokhoz az első forduló után. 
 
Amennyiben az osztályban a késések száma 50 alatt marad a félévben + 600 pont 
szerezhető. 
Amennyiben az igazolatlan órák száma 20 alatt marad a félévben + 800 pontot szerez 
az osztály.  
 
Az iskolában mindkét félév végén nagytakarítási akciót hirdetünk. Minimum 15 fős 
osztálycsoportok munkája után 300 plusz pont jár majd. 
 
A tavaszi fordulóban plusz 800 pontot lehet szerezni az osztálynak, ha részt vesztek, 
minimum 15 fős csoporttal, egy kijelölt közterület szeméttől való megtisztításában. 
(Kesztyűt és szemeteszsákot az iskola biztosít.) 
 
Szintén a tavaszi forduló feladata lesz, hogy egy virágládába növényeket ültessetek, 
és azokat gondozzátok. A virágládákat a zsűri 2020. április 1-jén és szeptember 30-án is 
értékeli maximum 400-400 ponttal.  (A virágládákat és virágföldet az iskola biztosítja) 
 
A tavaszi fordulóban az osztályeredményekkel szerzett pontok a jövő tanévre 
szervezett tantárgyi kutakodó induló pontszámai lesznek az adott osztálynak. 

Jutalmak 
 

Heti  jutalom: 
Egy-egy heti feladat után a legtöbb pontot összegyűjtő diák egy Forrai által tervezett 
vászontáskát kap ajándékba. 
 

Egyénenkénti értékelés alapján:  
A legtöbb pontot elért 12 diák közösen választhat egy sétát a Sétaműhely 
kínálatából. https://setamuhely.hu/setak/ 
 

Osztály összpontszám alapján: 
1. helyezett: Az osztálypontszámok alapján a legtöbb pontot összegyűjtő osztály egy 
napra kap egy buszt, amivel odamehet kirándulni, ahova szeretne. Az iskola biztosítja 
hozzá az egy napra való hidegélelmet is. 
 

2. helyezett: Az osztálypontszámok alapján a második legtöbb pontot elért osztály 
tagjait meghívjuk egy szimulátoros játékra.  
 

3. helyezett: Az osztálypontszámok alapján a harmadik legtöbb pontot elért osztály 
tagjai belépőt nyernek egy általuk választott kulturális programra. 
 
                                   Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!   
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