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VERSENYFELHÍVÁS 
 

„ MÁTYÁS TUDÓSAI A KŐRÖSIBEN” 
  
 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
 

 

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2014/2015-ös tanévben 
is megrendezi immáron 34. alkalommal a MÁTYÁS TUDÓSAI tehetséggondozó megyei versenyét. 
 

Mottó: „Kaland az élet, benne az iskola. 
 Csodát lehel felém mindegyik fala. 
 Én mindent, de mindent tudni akarok! 
 Azt hiszem, itt a legjobb helyen vagyok.” 
 

/Tóth Szonja Kiara/ 
 

Versenyünket ebben a tanévben is támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki 
Tankerülete, ezért a versenyen való részvétel térítésmentes. 
A maximális versenyzői létszám 350 fő, ezért a nevezéseket az érkezés sorrendjében tudjuk fogadni. 
 
1. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY a megye általános iskoláinak 3-8. osztályos tanulói, 
 valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára. 
 
A versenyzőknek egy – max. 3-5 perces időtartamú – szabadon választott művet (vers vagy próza) kell 
előadniuk. 
 
A szabadon választott művek olyan irodalmi alkotások legyenek, amelyek gyermekeknek vagy 
gyermekekről szólnak. A régmúlt vagy a ma iskolájához fűződő élmények jelenjenek meg bennük. A 
mű témája kapcsolódhat a gyermekek érzelemvilágához, kifejezheti gondolataikat az iskolában 
megélt kapcsolataikról, eseményekről. 
 

 A verseny időpontja: 2015. február 13. 830 

 Helye: Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 

 Nevezési határidő: 2015. január 23. (péntek) 
 

 Az írásban történő nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét (évfolyamonként maximum 
 2 fő), iskolai évfolyamát, a választott mű címét, formáját, a felkészítő pedagógus nevét a mellékelt 
 nevezési lapon. 
 

 A zsűri a vers- és prózamondókat együtt, korosztályok szerint elkülönítve értékeli. 
 
2. RAJZVERSENY a megye általános iskoláinak 3-4., 5-6., és 7-8. osztályos tanulói, valamint a hat- és 
 nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára. 
 

 A megyei versenyre korosztályonként 2 tanuló nevezését várjuk iskolánként. A nevezésnek 
 tartalmaznia kell a versenyzők nevét, évfolyamát és a felkészítő pedagógus nevét a mellékelt nevezési 
 lapon. 
 

 A 3-4. osztályos versenyzőknek A4-es rajzlapon 90 perc, míg az 5-6. és 7-8. osztályos versenyzőknek 
 A3-as rajzlapon 150 perc alatt kell megoldaniuk a verseny helyszínén ismertetett feladatot tetszőleges 
 technikával. 
 

 Kérjük, hogy a versenyzők hozzanak magukkal rajzeszközöket. 
 Rajzlapot biztosítunk. 
 

 A verseny időpontja: 2015. február 13. 830 

 Helye: Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 

 Nevezési határidő: 2015. január 23. (péntek) 
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3. ANGOL NYELVI VERSENY a megye általános iskoláinak 7-8. osztályos tanulói, valamint a hat- és 

 nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára. 

 
 A vetélkedőre 4 fős csapatot várunk. Iskolánként egy csapat indítható. 
 
 Téma: School life in Britain ( education system, types of schools, school year: terms and holi- 
                                                   days, daily life, school subjects, grades, uniform, school rules,  
                                                   after- school activities, events and festivals )  
 
 A verseny időpontja: 2015. február 13. 830 

 Helye: Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 

 Nevezési határidő: 2015. január 23. (péntek) 

 Az írásban történő nevezésnek tartalmaznia kell a csapattagok nevét, iskolai évfolyamát, a felkészítő 
 pedagógus nevét a mellékelt nevezési lapon. 
 
 
4. „KIS MATEMATIKUSOK” VERSENYE  a megye 3. és 4. osztályos tanulói számára. 
 
 A verseny időpontja: 2015. február 13. 830 

 Helye: Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

  Szolnok, Nagy Imre krt. 20. 

 Nevezési határidő: 2015. január 23. (péntek) 

 
 Az írásban történő nevezésnek tartalmaznia kell a versenyző nevét (évfolyamonként 
 maximum 2 fő) iskolai évfolyamát és a felkészítő pedagógus nevét a mellékelt nevezési lapon. 
 
 
Nevezési lapot iskolánk web-oldaláról www.korosisuli.hu is tölthetnek le, amit elektronikusan vagy postai 
úton is küldhetnek iskolánknak. 
 

Iskolánk és a szervezők nevében jó felkészülést, 
eredményes versenyzést kívánunk! 

 
 
 

Szolnok, 2014. december 15. 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 Jándi Piroska Gál Gábor 
 versenyszervező igazgató 


