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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT 

„A Hétfejű Tündér” – komplex alsó tagozatos csapatverseny 

4. évfolyamos tanulók számára 

2022/2023. tanév 

 

A verseny kiírása a Kaposvári POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

1.  A verseny pedagógiai célja 

 

A verseny lehetőséget kínál a diákok számára, hogy csapatmunkában, egymással 

kooperálva elmélyüljenek a mesék, a fantázia, a természet világában: az élet kihívásaival 

szembeni magatartási mintákat, stratégiákat fedezzenek fel, ok-okozati összefüggéseket 

ismerjenek fel, kritikusan szemléljék az eseményeket, alkossanak véleményt és azt 

érveléssel támasszák alá.  

Fontos cél, hogy fogalmazódjon meg bennük, hogyan tudnak hozzájárulni a fenntartható 

fejlődéshez. Tapasztalataik alapján kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. 

 

A verseny komplexitását az adja, hogy az anyanyelvi kommunikáció mellett lehetővé teszi 

a természettudományos, technikai, matematikai, esztétikai-művészeti, szociális és 

vállalkozói kompetenciák alkalmazását és azok további fejlődését. Kiemelt feladat a 

digitális tanulás szempontjából releváns tanulói kompetenciák megerősítése, fejlesztése.   

A szervezők a verseny hagyományainak megfelelően támogatni kívánják a tehetséges 

kisiskolások alkotó együttműködését. Pedagógiai cél az ifjúsági irodalom értékes 

gyöngyszemein keresztül előmozdítani a gyermekek olvasóvá nevelését. 

 

2.  A nevező csapat összetétele: 

4. évfolyamos tanulók 4 fős csapatot alkotva jelentkezhetnek a versenyre. 

 

3.  A verseny jellege, részei  

 

A csapatverseny két, iskolai levelező fordulót követően megyei döntővel folytatódik. A 

levelező fordulók egy-egy feladatsorból állnak, ahonnan a legjobb megoldásokat beküldő 
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hat csapat jut tovább a megyei döntőre. A megyei döntő írásbeli és szóbeli (köztük 

dramatikus) feladványokat tartalmaz. 

A verseny irodalomjegyzékét, feladatsorait, azok javítókulcsait, valamint a megyei döntő 

forgatókönyvét a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ megbízott szaktanácsadói állítják 

össze. A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központok szaktanácsadói javítják, értékelik a 

feladatsorokat, valamint a döntőben ellátják a zsűri feladatait. 

 

4.  A verseny fordulói  

 

1. forduló: 

Helyszíne: a versenyző csapat iskolája 

A szervező Kaposvári POK 2023. január 17-ig megküldi a Pécsi POK-nak emailben az 1. 

forduló anyagát. A nevezett csapatoknak a megadott e-mail címre az 1. forduló feladatsorát 

a Pécsi POK küldi meg 2023. január 20-ig. A versenyzők 2023. február 22-ig visszaküldik 

a kinyomtatott és megoldott feladatsort postai úton a Pécsi POK címére. Az eredményről a 

2. fordulót követően 2023. április 14-ig kapnak tájékoztatást a résztvevők. 

 

2. forduló:  

Helyszíne: a versenyző csapat iskolája 

A szervező Kaposvári POK 2023. március 01-ig megküldi a Pécsi POK-nak a 2. forduló 

feladatlapját. A nevezett csapatoknak a megadott e-mail címre a 2. forduló feladatsorát a 

Pécsi POK küldi meg 2023. március 06-ig. A versenyzők 2023. április 05-ig visszaküldik 

a kinyomtatott és megoldott feladatsort postai úton a Pécsi POK címére. Az eredményről a 

2. fordulót követően 2023. április 14-ig kapnak tájékoztatást a résztvevők. 

 

3. forduló:  

Megyei döntő 

Az előzetes felkészülést igénylő feladatokat a Kaposvári POK 2023. április 13-ig megküldi 

a Pécsi POK-nak. A Baranya megyei döntő időpontja: 2023 május 4. A döntő helyszínéről 

és pontos időpontjáról, az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a Pécsi POK 2023. 

április 14-ig elektronikusan értesíti a megyei döntőbe jutott csapatokat, felkészítő tanáraikat 

és az érintett intézményeket.  

A versenyző csapatok nem viszik magukkal a levelező fordulókban elért pontszámaikat.  
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A megyei döntőn a szóbeli és az írásbeli feladatok összesített eredménye alapján alakul ki 

a versenyző csapatok sorrendje. A döntő feladatait a helyszínen a szaktanácsadók javítják 

és értékelik. A versenynek további fordulója nincs. 

 

5.  A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom 

 

 

1. LEVELEZŐ FORDULÓ 

 

Irodalom (a verseny ismeretanyaga) Forráshely 

 

Lázár Ervin: A manógyár (Mesék: A 

manógyár; A zöld lific; A soványító palacsinta; 

A csomag; Sírós Frukk; Széllelbélelt; Zsiga 

föstő fest; Szervusz, Mufurc) 

http://mek.niif.hu/02700/02755/02755.pdf  

Az olvasandó szöveget a szervezők pdf formátumban 

a jelentkezettek rendelkezésére bocsátják a 

felkészüléshez.  

 

2. LEVELEZŐ FORDULÓ 

 

Irodalom (a verseny ismeretanyaga) Forráshely 

 

Lagerlöf Zelma: Niels Holgersen csodálatos 

utazása a vadludakkal (Fordította: Tábori 

Piroska) 

(Ebben a fordításban "Holgersen" szerepel.) 

 

https://mek.oszk.hu/17500/17519/pdf/17519.pdf 

FONTOS! A megadott szöveget a megadott 

fordításban kell olvasni, mert a feladatok ehhez 

igazodnak. Ezért az olvasandó szöveget a szervezők 

pdf formátumban a jelentkezettek rendelkezésére 

bocsátják a felkészüléshez. 

 

 

6.  A fordulók feladattípusai  

 

A feladatok összeállítása során fontos szempont volt a tanulói kompetenciák többségének, 

valamint a gondolkodási műveletek széles körének érintése. 

 

 

 

 

http://mek.niif.hu/02700/02755/02755.pdf
https://mek.oszk.hu/17500/17519/pdf/17519.pdf
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Az 1-2. levelező forduló tervezett feladattípusai: 

 

- adatok és gondolatok értelmezése,  

- állítások igazságtartalmának 

eldöntése, 

- egyenes következtetések levonása,   

- értelmezés, 

- érvelés, 

- feleletválasztás, 

- grafikus ábrázolás,  

- hibajavítás, 

- információ felismerése, 

visszakeresése, 

- irodalmi alkotó, 

- kakukktojás, 

- képzőművészeti alkotó, 

- kiegészítés, 

- komplex térképes, 

- következtetés levonása,  

- kutatás, 

- lényegkiemelés, 

- médiajellegű alkotó, 

- ok-okozati összefüggés felismerése, 

- összefoglalás, 

- reflektálás, 

- rejtvény, 

- reláció analízis, 

- rendezés, 

- számítások, 

- színjátszás, 

- szövegalkotás, 

- tervező-konstruáló, 

      - véleményalkotás, 

 - vita, 

 - zenei alkotó

 

Döntő: 

 

Az 1-2. forduló feladattípusai mellett színjátszás és zenei előadói feladatok szerepelhetnek.  

 

7.  A nevezés módja 

Nevezni a nevezési lap és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével lehet 

2022. december 9-ig a Pécsi POK címére: 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

8.  A továbbjutás feltételei, a továbbjutott csapatok értesítésének módja, határideje  

A két levelező forduló pontszámainak összesítése nyomán alakul ki a továbbjutók listája: a 

legtöbb pontot szerzett hat-hat csapat jut a megyei döntőkbe. Minden megyében önállóan 

történik az összesítés. A levelező fordulókban szerzett pontokat nem viszik tovább a 

csapatok. A megyei forduló helyszínéről és pontos időpontjáról, az előzetes felkészülést 

mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
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igénylő feladatokról a Pécsi POK 2023. április 14-ig elektronikusan értesíti a megyei döntőbe 

jutott csapatot, felkészítő tanáraikat és az érintett intézményeket. 

 

9.  Részt vevő versenyzők maximális létszáma 

A versenynek a megyei döntőt követően nincs további fordulója. A versenyre 4 fős csapatok 

jelentkezhetnek a versenykiírás 2. pontja szerint. A levelező fordulók jelentkezési létszáma 

nincs maximálva. Egy iskolából/osztályból több csapat is indulhat a versenyen. 

 

10.  A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak 

Sem a levelező fordulóknak, sem a megyei döntőnek nincs a versenyző csapatok részéről 

díjfizetési kötelezettsége. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok költségét a verseny 

kiírójának nem áll módjában megtéríteni.  

 

11.  A verseny ütemezése, határidők  

 

2022. december 9. Nevezési határidő 

2023. január 17-ig A szervező Kaposvári POK elküldi a Pécsi POK-nak 

az 1. forduló feladatsorát. 

2023. január 20-ig A jelentkezett iskolák részére elküldi a Pécsi POK az 

1. forduló feladatlapját az iskolák által megadott e-

mail címre. 

2023. február 22-ig A versenyző csapatok visszaküldik az 1. forduló 

megoldott feladatsorát postai úton a Pécsi POK 

címére. 

2023. március 01-ig A szervező Kaposvári POK elküldi a Pécsi POK-nak 

a 2. forduló feladatsorát. 

2023. március 06-ig A jelentkezett iskolák részére elküldi a Pécsi POK a 2. 

forduló feladatlapját az iskolák által megadott e-mail 

címre. 

2023. április 05-ig A versenyző csapatok visszaküldik a 2. forduló 

megoldott feladatsorát postai úton a Pécsi POK 

címére. 

2023. április 13. Az előzetes felkészülést igénylő feladat leírását a 

szaktanácsadók a Kaposvári Pedagógiai Oktatási 

Központnak megküldik, melyet a kapcsolattartó 
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továbbít a Pécsi POK számára. 

2023. április 14-ig 

 

A versenyző iskolák értesítése a levelező fordulók 

összesített eredményéről a Pécsi POK által. 

A Pécsi POK elektronikusan értesíti a döntőbe jutott 

csapatok felkészítő tanárait és az érintett 

intézményeket a döntő időpontjáról, helyszínéről és az 

előzetes felkészülést igénylő feladatokról. 

2023. április 28-ig A döntő feladatsorát, forgatókönyvét és javítókulcsát 

a Kaposvári POK elküldi a Pécsi POK-nak.   

2023. május 4. Megyei döntő 

 

12.  A Baranya megyei forduló szervezőjének neve, címe, elérhetősége:  

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ   

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége - Somogy- és Tolna megye: 

Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ 

7400 Kaposvár Szántó u. 19. 

Szende Gabriella - tanulmányi versenyek szervezéséért felelős munkatárs  

E-mail: szende.gabriella@oh.gov.hu 

Telefon:+36 96/613-454 

    Szakmai kérdésekben: 

Balatincz Gyöngyi, Szabó Tamásné szaktanácsadók, a verseny szakmai vezetői 

E-mail: balatinczgyongyi@gmail.com és otti.szabo@gmail.com  

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 Ritter Betty 

 főosztályvezető 

 Oktatási Hivatal 

 Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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