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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

XXII. SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI VERSENY 

(5., 6., 7., 8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvtudományi Társaság (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A) 

A teljes versenykiírás elérhető: http://simonyi-verseny.hu/versenykiiras/ 

A verseny pedagógiai célja: A verseny általános célja az anyanyelv szeretetének az erősítése és a 

tehetséggondozás, az írásbeli nyelvhasználatban a tudatosság fokozása, a tehetséges 

tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. 

Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási 

készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése. A verseny célja a helyesírási 

problémaérzékenység és kreativitás, valamint a kritikai helyesírási attitűd fejlesztése 

is. 

A verseny kategóriái: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. 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: Gyetvai Tünde szaktanácsadó +36-35/544-045 
 

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: A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek 

az évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható 

követelményeire épül. A gondolkodtató hibajavító, a kreatív és a 

szabályértelmező feladatokhoz a tanterven túlmutató helyesírási készségek is 

szükségesek. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. november 05. 

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

Ideje: 2018. november 21.(szerda) 14.00 óra 

 

Az iskolai forduló anyagát az iskolák a verseny szervezőitől a POK-on keresztül elektronikusan kapják meg 

sokszorosítás céljára. A feladatlapokat a pedagógusok helyben javítják. Változás! Iskolánként és évfolyamonként 

annyi feladatlap küldhető tovább, ahány osztály van az adott évfolyamon (tehát 1 osztály esetén 1 tanuló, 2 osztály 

esetén 2 tanuló stb. nevezhető). A feladatlappal együtt kérjük a Jelentkezési lap 2. elküldését a POK címére (3100 

Salgótarján, Ruhagyári út 9.). A holtversenyt a jobb tollbamondás dönti el. Ha a tollbamondás sem dönti el a versenyt, 

akkor a feladatlap legnagyobb pontszámú feladatait kérjük figyelembe venni a legnagyobbtól kezdve sorban. 

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

 

Nevezési határidő: 2019. január 08. 

Nevezés módja: Feladatlap megküldése, Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető 

a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. március 30. (szombat) 10.00 óra 

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

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. A holtversenyt a jobb tollbamondás dönti el. 

Ha a tollbamondás sem dönti el a versenyt, akkor a feladatlap legnagyobb pontszámú feladatait kérjük figyelembe 

venni a legnagyobbtól kezdve sorban. 

 

KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. május 25. (szombat) 10.00 óra 

Helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

 (1088 Budapest, Múzeum körút 4.) 

 

 

Salgótarján, 2018. október 18. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


