
 
 

TANTÁRGYI KUTAKODÓ 
AZ ÉV LEGJOBBJAI A FORRAIBAN  2020-21  

Versenykiírás  
 
Az idei tanévben is tantárgyakhoz kötődő pályázatokat írunk ki a 
FORRAI 9-14. évfolyamos diákjai részére.  
 
A feladatokat 2020. október 22. és 2021. június 12. között lehet megoldani.  
A határidőn túl érkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni. 
 
Az írásos és művészileg elkészített feladatmegoldásokat befotózott vagy szkennelt 
változatban a konyvtar@forrai.eu címre várjuk. 
A festményeket, grafikákat, és esetleges tablókat eredetiben is kérjük behozni a könyvtárba.  
 
Formai követelmények: 
 

Wordben, Ariel betűtípus, 12 betűméret – min. 1 – max. 3 oldal.   
Amennyiben illusztrált a feladatmegoldás, beillesztett jpg vagy png kiterjesztésű kép. 
Összméret: max. 9 MB. (A rövidfilm min. 2 - max. 6 perc) max. kb. 500 MB) 
A feladatkiíró tanárok egyéni formátumot is megszabhatnak. 

 
Kötelező adatok a beküldendő megfejtésen: Jelige és a feladat címe.  
 
Az értékelés szempontjai: tartalom, kreativitás, esztétika, egyéni stílus, egyszerű, könnyen 
érthető hangvétel. 
 
A bemutatásra érdemes, ill. ezzel együtt döntőbe jutott feladatmegoldásokat a 
szaktanárokból álló zsűri pontozza és sorrendet állít fel, amely sorrendet a diákok szavazata 
változtat majd végleges sorrendre. 
 
Egyéni megoldásoknál: 
 
Az első helyezettek 50 ponttal,  
a második helyezettek, 30 ponttal,  
a harmadik helyezettek 20 ponttal,  
 
és az első 10-be bejutott többi diák 10-10 ponttal tudja gyarapítani az osztálya pontjait, ezzel 
esélyessé tudja tenni az osztályát a buszos osztálykirándulás megnyerésére. 
 
A két csoportos kategória pontozása:  
A filmkészítők maximum 250 pontot kaphatnak összesen. 
A kísérleteknél pedig 150 pontot kaphatnak a kísérletet összeállítók. 
 
Egyéni feladatmegoldásokat várunk, így az egyforma beadványokat nem pontozzuk. 
 
A pályázat díjai: 
 
A legtöbb ponttal rendelkező osztály egynapos, buszos OSZTÁLYKIRÁNDULÁST nyer. 
 
Minden kategória  
 

 I. helyezettje (egyéni): (19 fő) egy TABLETet kap díjként. 
 
Két csoportos kategóriában (filmkészítés és kísérletek) pedig a győztesek egy-egy 
látogatáson vehetnek részt a Korda Filmparkban illetve a Svábhegyi 
Csillagvizsgálóban. 
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II. helyezettje (egyéni) (19 fő) KÖNYVjutalomban részesül. 

 
            III. helyezettje (egyéni) (19 fő) egyedileg tervezett  
                 Forrais vászontáskát kap ajándékba. 
 
A tavalyi, járvány miatt félbeszakadt Tantárgyi kutakodó lezárással összesített 
végeredménye alapján a győztesek díjait a december 9-i rendezvényen osztjuk ki. 
 
                                 
 
       Jó munkát kívánunk! 
 
                                                                                                                                  a Forrai tanárai 
 


