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AZ OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTAL 

MEGHIRDETETT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

NÓGRÁD MEGYEI MÓRA FERENC MAGYAR IRODALMI VERSENY 

(4. évfolyam) 

 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek 

A verseny pedagógiai célja: A versenyre való felkészülés során a magyar gyerekirodalom meghatározó alakjaival 

ismerkedhetnek meg a 4. osztályos tanulók. A verseny alkalmával fejlődik a 

gyermekek értő olvasása. A versenyen való sikeres szerepléshez elengedhetetlen az 

aktuális mű többszöri elolvasása, a cselekmények, összefüggések, kapcsolatok 

feltárása, megértése, ezáltal fejlődik értő olvasásuk. 

 Az olvasás természetes igényként beépül a mindennapi életükbe. A felkészülés során 

élő, aktív kapcsolat alakulhat ki a könyvtárral, mely a későbbiekben is hatékony 

színtere lehet az iskolán kívüli ismeretszerzésnek. A tanulók versenyhelyzetben 

próbálhatják ki képességeiket, felkészítve őket a felsőbb évfolyamokon történő 

kötelező olvasmányok feldolgozására. Az olvasás örömmé válik. Felkelthetik a 

tanulók érdeklődését az író más művei is. 

 Fejlesztheti a tanulók digitális, IKT kompetenciáját, az online információk 

befogadását, az interneten való kutatást, amikor az íróval ismerkednek vagy egy 

interneten található KVÍZ- játék során gyakorolnak. 

A verseny kategóriái: 4. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Budafokiné Kiss Éva szaktanácsadó +36-32/310-396, +36-30/365-9920 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

megyei (írásbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: Janikovszky Éva élete, munkássága, művei és kiemelten az Égigérő fű című 

regény 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. február 08. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. február 22. (péntek) 14.00 óra 

 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll. 

A tanulók az iskolai fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli feladatsort oldanak 

meg. A feladatlapokat a szaktanárok helyben sokszorosítják és javítják, javítási útmutató alapján. A megyei fordulóba 

a legjobban teljesítő 3 tanulót nevezhetik be az intézmények (holtverseny esetén a legmagasabb pontszámú feladatot 

jobban teljesítő tanuló jut tovább). Az iskolai fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI DÖNTŐ: 

 

Nevezési határidő: 2019. március 08. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. április 05. (péntek) 14.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Általános Iskola Székhelyintézmény (3100 Salgótarján, József Attila út 2.) 

 

Megoldási idő: 60 perc. Íróeszköz: kék színű golyóstoll 

A tanulók a megyei fordulón a POK részéről megbízott szaktanácsadó által összeállított írásbeli feladatsort oldanak 

meg. A megyei fordulón a tanulók semmiféle segédeszközt nem használhatnak! 

Holtverseny esetén a legmagasabb pontszámú feladatot jobban teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

 

Salgótarján, 2018. október 17. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 

 


