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Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre 

 

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen meghirdeti az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás 

rendjét és időpontjait. 

1. Általános tudnivalók 

1.1. A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja 

Az OKTV-n azok a tanulók indulhatnak, akik: 

– valamely magyarországi, a magyar köznevelési rendszer szerint működő középiskolában tanulói vagy 

vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek,  

– nappali rendszerű képzésben vesznek részt,  

– a versenykiírás tanévében az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt 

lezáró évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói, és a magyar érettségi 

követelmények szerint 

– tanulják/tanulták az adott tantárgyat (önálló tantárgyként vagy az iskola helyi tantervében 

rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve), vagy a jelentkezési határidő előtt sikeres 

osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból legalább egy alkalommal, 

– az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres 

előrehozott érettségi vizsgát tettek. 

Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel megelőző 

középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidő előtt  

– sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból, 

– vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi 

tantervi követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a tízedik, 

a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a tizenegyedik évfolyam tananyagával 

bezárólag. Az első fordulóból továbbjutó tanulóknak a megfelelő igazolást – 5. sz. melléklet – a 

következő fordulóban be kell mutatniuk. 

Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n. 

Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,  

– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve, 

– akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább 

egy évet töltöttek az adott nyelvterületen, 

– akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott 

nyelvterületen, 

– akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két 

tanítási nyelvű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv. 

A fenti szabályozás alá vont élő idegen nyelvi versenyekre jelentkező tanulóknak és a szüleiknek 

(gondviselőiknek) nyilatkozat aláírásával (1. sz. melléklet) kell igazolniuk azt, hogy a részvételi feltételeknek 

megfelelnek. A nyilatkozatokat az iskolában meg kell őrizni a tanév végéig, illetve az első fordulóból 

továbbjutott versenyzők magukkal hozzák a következő fordulóra. 

Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. 

A tanulók – a versenyidőpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszőleges számú tantárgy versenyére 

jelentkezhetnek. 

A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amelyben az adott tantárgyat – 
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tanulói vagy vendégtanulói jogviszonyban – tanulják. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani 

(jelentkezési lap: 2. sz. melléklet) a filozófia kivételével 2012. szeptember 21-éig. A filozófia verseny 

jelentkezési határidejét, szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza. 

Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére 

bocsátott ADAFOR nevű számítógépes program OKTV alrendszerében kerül sor. A jelentkezéseket az iskola 

igazgatójának vagy a megbízottjának az iskolai ADAFOR program segítségével kell rögzítenie, és azon 

keresztül 2012. szeptember 28-áig kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol a központi ADAFOR program 

regisztrálja azokat. A 2012. szeptember 28-ai határidő után az Oktatási Hivatal nem fogad további 

jelentkezéseket! Az iskola igazgatója felelős azért, hogy a rendszerben rögzített adatok valósak, pontosak 

legyenek, és a jelentkeztetett tanulók megfeleljenek az adott kategória versenykiírásában meghatározott 

feltételeknek. A megfelelő kategóriáról szóló igazolást az első fordulóból továbbjutott versenyzők magukkal 

hozzák a következő fordulóra (3. sz. melléklet). Az iskolai adatszolgáltatást egyben a feladatok megrendelésének 

kell tekinteni. 

1.2. A versenyek szervezésének általános elvei 

A versenyek lebonyolításának szakmai feladataiért az országos tantárgyi versenybizottságok a felelősek. A 

bizottságok szakmai tevékenységét az elnök irányítja, akit az oktatásért felelős miniszter kér fel az adott tanévre 

az elnöki feladatok ellátására. A versenybizottságok működtetéséről az Oktatási Hivatal gondoskodik. 

A versenyek – a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint – 2 vagy 3 fordulósak, és egy, két, illetve 

három kategóriában zajlanak. A kategóriák meghatározását a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. A 

versenyek egyes fordulói – kivéve a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny második (döntő) fordulóját - 

kategóriánként legfeljebb 1 naposak. A mozgóképkultúra és médiaismeret második (döntő) fordulója két napos.    

Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítéséből állhat. 

A háromfordulós versenyeknél: 

– az első fordulót (a művészettörténet valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével) az iskola, 

– a második és a döntő fordulót (az informatika kivételével) az Oktatási Hivatal bonyolítja le. 

A kétfordulós versenyeknél: 

– az első fordulót (a mozgóképkultúra és médiaismeret kivételével) az iskola, 

– a döntő fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le. 

A művészettörténet verseny minden fordulóját az Oktatási Hivatal bonyolítja le. 

A versenyek szervezésében és lebonyolításában közreműködnek: a biológia verseny esetében az Arany János 

Általános Iskola és Gimnázium, a dráma verseny esetében a Magyar Drámapedagógiai Társaság, az informatika 

verseny esetében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara, a kémia 

verseny esetében az ELTE Természettudományi Karának Kémiai Intézete, a mozgóképkultúra és médiaismeret 

verseny esetében a Vizuális Világ Alapítvány,a művészettörténet verseny esetében az ELTE Bölcsészettudományi 

Karának Művészettörténeti Intézete és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete,  a rajz és vizuális kultúra 

verseny esetében a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai Rajziskola. 

Az egyes fordulók időpontját a versenykiírás tantárgyi fejezetei, illetve az 6. számú melléklet tartalmazza. 

Az írásbeli-gyakorlati feladatlapokat, a szóbeli feladatokat és a feladatlapok javítási-értékelési útmutatóit minden 

fordulóban az Oktatási Hivatal készítteti el.  

A versenyek – az idegen nyelvi és a nemzetiségi versenyek kivételével – magyar nyelven zajlanak.  

A versenyzés kizárólag a kijelölt helyszíneken és időpontokban bonyolítható le. Ha a jelentkező bármely okból 

nem vesz részt a sorra kerülő fordulón, akkor a versenyt nem folytathatja, a távolmaradásból adódó hiányát nem 

pótolhatja. 

A háromfordulós versenyeknél a második fordulóban résztvevők száma kategóriánként a jelentkezők számától 

függően: 

– 3000-nél több jelentkező esetén legfeljebb 300 fő, 

– 3000 és 600 közötti jelentkező esetén a jelentkezők legfeljebb 10%-a, 

– 600-nál kevesebb jelentkező esetén legfeljebb 60 fő lehet. 

Az egyes tantárgyi versenyek döntőseinek számát szakmai szempontok alapján a versenybizottságok határozzák 
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meg, de kategóriánként legfeljebb 50 versenyző kerülhet a döntőbe. 

A versenyeknek sem az írásbeli, sem a szóbeli versenyrésze nem nyilvános. 

Az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül folyamatosan tájékoztatja az iskolákat (kizárólag a saját) 

tanulóik eredményeiről, az elért pontszámokról és a továbbjutásról, valamint a honlapján közzéteszi a fordulók 

általános információit.  

1.2.1. Az írásbeli-gyakorlati versenyrészek általános szabályai 

A fordulók központi írásbeli-gyakorlati feladatait – ha a versenykiírás másként nem rendelkezik – az Oktatási 

Hivatal kellően biztonságos körülmények között megfelelő példányszámban sokszorosítja, és a feladatlapokat 

zárt csomagolásban juttatja el a fordulók helyszínére. 

A zárt feladatlap-csomagokat a rendező intézmény vezetője a forduló kezdetéig köteles elzárni oly módon, hogy 

ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A feladatlap-csomagokat a rajtuk feltüntetett időpontban a 

rendező intézmény vezetője vagy az Oktatási Hivatal megbízottja bontja fel a felügyelő tanárok jelenlétében. 

A lebonyolítást segítő információk a feladatlapokat tartalmazó borítékokon, a versenyzők által kitöltendő 

adatlapok és a tanulói útmutatók a feladatlapokon találhatók. 

Az írásbeli-gyakorlati versenyrészt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelő 

módon biztosítható. Az írásbeli-gyakorlati munka időtartama alatt az elkülönített épületrészbe a versenyzőkön és 

a felügyelő tanárokon kívül csak az intézményvezető vagy az Oktatási Hivatal megbízottja engedélyével lehet 

belépni. Gyakorlati feladat és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli munka esetében az 

elkülönített épületrészben – amennyiben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az 

intézményvezető vagy az Oktatási Hivatal megbízottja engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai 

feltételek biztosításáért felelős. 

Az írásbeli-gyakorlati munka helyszínén a versenyzőket csoportokba kell beosztani, és csoportonként külön 

teremben kell elhelyezni. A termekben és a folyosón gondoskodni kell a folyamatos felügyeletről. A felügyelő 

tanárok az intézmény vezetője vagy az Oktatási Hivatal által előre megállapított sorrendben váltják egymást. Az 

adott versenytantárgy tanítására képesített tanár nem láthat el teremfelügyeletet. 

Minden írásbeli-gyakorlati fordulóban az érettségi vizsgaszabályzat által előírt ültetési rendet kell biztosítani. A 

termekben az ülésrendet a verseny kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes csoportbeosztás alapján – úgy 

köteles megállapítani, hogy a versenyzők egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az ülésrendet írásban is 

rögzíteni kell – a háromfordulós versenyek első fordulójában névvel, minden más esetben kódszámmal. A 

háromfordulós versenyeknél az első forduló ülésrendjét a rendező iskolában a tanév végéig meg kell őrizni. A 

kétfordulós versenyeknél az első forduló, a háromfordulós versenyeknél a második forduló ülésrendjét a 

felterjesztett dolgozatokhoz kell csatolni. 

Az írásbeli, illetve a gyakorlati munkát csak azok a versenyzők kezdhetik meg, akik a feladatlapok kiosztásakor 

a csoportbeosztásnak megfelelően jelen vannak. A csoporthoz később csatlakozni nem lehet. A teremből 

feladatsort kivinni csak a teljes versenyidő lejártával szabad. 

Az írásbeli-gyakorlati munka kezdetén a felügyelő tanár, illetve az Oktatási Hivatal megbízottja megállapítja a 

versenyzők személyazonosságát, majd kiosztja a feladatlapokat, valamint a tanulói útmutatókat és adatlapokat is, 

ha azok nem részei a feladatlapnak. 

A versenyzőknek az írásbeli-gyakorlati munka megkezdése előtt ki kell tölteniük a feladatlap borítóján lévő vagy 

külön mellékelt adatlapot.  

Az írásbeli-gyakorlati munka során csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a versenyt szervező 

intézmény által biztosított munkalapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát 

kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát. A ki 

nem osztott feladatlapokat az írásbeli-gyakorlati munka befejezéséig a felügyelő tanár őrzi. 

Az írásbeli-gyakorlati feladatok kidolgozásához a versenyzők rendelkezésére álló időtartam 30-360 perc, a 

pontos meghatározást a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. Ha az írásbeli-gyakorlati versenyrészen 

több feladatlapot kell megoldani, akkor a rendelkezésre álló időtartam felhasználásához, felosztásához a 

feladatlap további rendelkezéseket állapíthat meg. 

Ha az írásbeli-gyakorlati munkát bármilyen esemény megzavarja, de a verseny szabályos lebonyolítása 

folytatható, akkor a kiesett idővel meg kell növelni a rendelkezésre álló időtartamot. Az intézkedést az iskola 

igazgatója jegyzőkönyvben rögzíti. 

Az írásbeli-gyakorlati munka során a versenyzők csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben, illetve a tanulói 
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útmutatókban meghatározott segédeszközöket használhatják, más eszközök (pl. mobiltelefon) a verseny 

helyszínére nem vihetők be. A segédeszközöket a versenyzők egymás között nem cserélgethetik. 

A dolgozatok megíratásáért és kezeléséért a felügyeletet ellátó tanár, valamint az iskola igazgatója felelős. A 

versenyzőknek a feladatok megoldásakor önálló munkát kell végezniük, a munkájukhoz útbaigazítás, segítség 

nem adható. A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyzők meg nem engedett 

segédeszközöket használjanak, társaiktól vagy más személytől segítséget vegyenek igénybe. 

Az írásbeli-gyakorlati munka alatt a verseny helyiségét csak indokolt esetben lehet elhagyni, és lehetőleg 

egyidejűleg csak egy versenyzőnek. A folyosón felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzők ne 

kerülhessenek kapcsolatba senkivel. 

A helyiséget elhagyó versenyző az írásbeli dolgozatát átadja a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a 

visszaérkezés pontos idejét a dolgozatra és az ülésrendre is rávezeti. 

Az írásbeli munka befejezése után a versenyző a dolgozatát az adatlappal és az üres vagy piszkozati lapokkal 

együtt átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár – a versenyző jelenlétében – szükség esetén összetűzi az 

adatlapot a dolgozatlapokkal, ráírja az adatlapra a dolgozatlapok számát, valamint rávezeti a dolgozatra és az 

ülésrendre is a befejezés időpontját, és aláírja. A versenyző ezután távozik az elkülönített épületrészből. 

Az első és második forduló versenydolgozatait az iskolákban és az Oktatási Hivatalban 1 évig kell megőrizni. A 

döntő forduló versenydolgozatainak és a pályamunkák bírálatának őrzési ideje az Oktatási Hivatalban 2 év. 

1.2.1.1.  Az első (iskolai) forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok 

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV első fordulója vagy központilag összeállított 

feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából, vagy valamely választott témában pályamunka elkészítéséből 

áll.  

Matematikából I-II-III. kategóriában, fizikából I-II. kategóriában és informatikából II. kategóriában az első 

forduló központi írásbeli feladatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton az ADAFOR programon keresztül 

juttatja el az iskolákba. A rendező intézmény vezetője vagy az általa megbízott munkatárs kellő példányszámban 

sokszorosítja a feladatlapokat, és azokat megfelelően elzárja a verseny kezdetéig. Az érintett versenyeknél a 

lebonyolításhoz szükséges tájékoztatókat, a tanulói útmutatókat és a versenyzők által kitöltendő adatlapokat az 

Oktatási Hivatal  a forduló előtt legalább 5 munkanappal az ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett 

iskolákba. A versenyzőknek szóló tanulói útmutatókat és az adatlapokat a forduló kezdete előtt szintén 

sokszorosítani kell a versenyzők létszámának megfelelő példányban. 

A többi verseny feladatlapjait zárt csomagolásban az intézményvezetők a megyei kormányhivatalok 

munkatársaitól vehetik át 2012. október 25-27. között. 

A háromfordulós versenyeknél az első forduló dolgozatait névvel kell elkészíteni, a versenyzők adatait a 

feladatlapok borítójának adatlap részén kell feltüntetni, illetve a versenyzők nevét, évfolyamát, osztályát minden 

olyan dolgozatlapra is rá kell írni, amely nem része a központi feladatlapnak.  

A kétfordulós versenyeknél az első forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel 

(kódszámmal) adja ki az Oktatási Hivatal, illetve az elektronikusan eljuttatott feladatlapok esetében az Oktatási 

Hivatal által kiadott utasítás szerint a verseny helyszínén történik meg a kódszámok kiosztása. A versenyzőknek 

minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központi feladatlapnak. A 

dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés. A tanulók 

neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítő tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges 

adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.  

A kidolgozási idő lejártával a rendező intézmény vezetője átveszi a dolgozatokat és az ülésrendeket a felügyelő 

tanároktól, majd a dolgozatokat átadja a javító szaktanároknak. 

Az Oktatási Hivatal által megadott ponthatárt elért dolgozatokat (a feladatlapokat és/vagy a válaszlapokat a 

borítóval együtt), név szerinti összesítő listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a rendező 

iskoláknak postai úton vagy hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével – ha a versenykiírás tantárgyi 

fejezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 

legkésőbb a megírást követő 5. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak 

a következőket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 1. forduló. A dolgozatoknak a fenti 

formában történő felterjesztéséről az iskola igazgatója gondoskodik. A határidő betartását a postabélyegző vagy 

a kézbesítőkönyv igazolja. A határidő után továbbított dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül 

visszajuttatja az iskolának. 

Az informatika I. kategória első fordulójának speciális szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza. 
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1.2.1.2. A háromfordulós versenyek második fordulójának írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön 

szabályok 

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított 

feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából, az élő idegen nyelvi versenyeknél további szóbeli feladatok 

teljesítéséből, illetve valamely választott témában pályamunka elkészítéséből áll. 

A második fordulóba jutott versenyzőket – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik – a 

megyei kormányhivatalok hívják be az iskolába küldött postai levél útján, kijelölik a versenyek helyszínét és 

gondoskodnak arról, hogy a feladatok időben a versenyzők rendelkezésére álljanak. 

A második forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az 

Oktatási Hivatal, és a versenyzőknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a 

központilag kiadott feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a 

kódszámtól eltérő – jelzés. A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítő 

tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek. 

A dolgozatokat, név szerinti összesítő listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a forduló 

helyszínét biztosító iskoláknak postai úton vagy hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével – ha a 

versenykiírás tantárgyi fejezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1055 

Budapest, Szalay u. 10-14.) legkésőbb a megírást követő 1. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 2. 

forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történő felterjesztéséről a rendező intézmény igazgatója 

gondoskodik. A határidő betartását a postabélyegző vagy a kézbesítőkönyv igazolja. A határidő után továbbított 

dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának. 

Az informatika versenyek második fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a versenykiírás tantárgyi 

fejezete tartalmazza. 

1.2.1.3. A döntő forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok 

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV döntő fordulója központilag összeállított 

írásbeli feladatlapok, illetve számítógépes vagy laboratóriumi gyakorlati feladatok megoldásából, vagy szóbeli 

feladatok teljesítéséből áll. 

A döntőbe jutott versenyzőket – az ADAFOR-on történt tájékoztatás után – az Oktatási Hivatal hívja be az 

iskolába küldött postai levél útján, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok időben 

a versenyzők rendelkezésére álljanak.  

A versenyzők az írásbeli-gyakorlati versenyrészt megelőző helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak, és a 

feladatok kidolgozása előtt minden dolgozatlapra rá kell vezetniük ezt a kódszámot. A dolgozatlapokra nem 

kerülhet sem név, sem más – a kódszámtól eltérő – jelzés. A regisztrációt az Oktatási Hivatal munkatársai 

végzik. 

Az írásbeli-gyakorlati munka befejezése után a versenymunkákat a versenybizottság tagjai javításra átveszik. 

Az informatika versenyek harmadik fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a tantárgyi versenykiírás 

tartalmazza. 

1.2.2. A szóbeli versenyrészek általános szabályai 

Az OKTV második és döntő fordulójában egyes versenyeknél a versenykiírás tantárgyi fejezetei által 

meghatározott szóbeli feladatok teljesítésére (is) sor kerül. 

A szóbeli versenyrészek a fordulók helyszínén szóbeli versenybizottságok előtt zajlanak. A versenyzők a szóbeli 

versenyrészt megelőző helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak. A szóbeli versenybizottságok a 

versenyzők semmilyen más személyes azonosító adatát nem ismerik. A regisztrációt az Oktatási Hivatal 

megbízott munkatársai végzik. 

A versenyzők csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott, illetve a szóbeli versenybizottságok 

által engedélyezett segédeszközöket használhatják. Más eszközök a verseny helyszínére nem vihetők be. 

1.2.3. A pályamunkák készítésének általános szabályai 

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint a versenyzőknek pályamunkát kell készíteniük, és 

jeligével ellátva – a felterjesztési határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályázatos tantárgyak versenyei közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a művészettörténet, a rajz és 

vizuális kultúra három, a mozgóképkultúra és médiaismeret két fordulóból áll. 
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A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a 

pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) 

–, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is 

úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevőket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő 

figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A földrajz, a magyar nyelv és a történelem verseny résztvevői közül csak azoknak a pályamunkáját kell az 

Oktatási Hivatalba felterjeszteni, akiknek az első, illetve történelemből a második fordulóbeli dolgozata elérte a 

versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) vagy a 

versenykiírás tantárgyi fejezeteiben megadott szakmai szervezetekhez a megjelölt határidőig. A csomagoláson az 

iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), 

pályamű(vek).  

A beküldött pályaműveket a versenybizottság bírálja el. A verseny végét követően – a mozgóképkultúra és 

médiaismeret, valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével – a pályaműveket a hozzájuk tartozó bírálatok 

másolatával együtt az Oktatási Hivatal visszajuttatja az iskolákba. 

1.3. A versenyzők teljesítményének értékelése 

Az első forduló dolgozatainak értékelésében az alábbiak szerint vesznek részt az iskolai szaktanárok, valamint az 

országos tantárgyi versenybizottságok tagjai. 

Az első forduló dolgozatait vagy azoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott részfeladatait a 

szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják. A kidolgozott megoldásokat az Oktatási Hivatal által kiadott 

központi javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A központi javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási 

Hivatal elektronikus formában – az ADAFOR programon keresztül – teszi hozzáférhetővé az érintett iskolák 

számára a forduló utáni napon. A javítási-értékelési útmutatók részletes pontozással készülnek, amelynek 

segítségével egyértelműen, egységesen elvégezhető a versenyzők teljesítményének értékelése. A szaktanárok a 

hibákat, tévedéseket a versenyző által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelölik, de nem 

írják be a helyes megoldást. Az ilyen módon javított dolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás időpontját, 

majd az aláírásukkal ellátva a megadott határidőre átadják az iskola igazgatójának. 

Az első fordulóból felterjesztett dolgozatoknak, illetve – nagyszámú dolgozat esetén – a második forduló 

létszámhatárának legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobb dolgozatoknak a szaktanári értékelését az országos 

tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a közreműködésre felkért szakemberek bevonásával – 

felülvizsgálják (felüljavítják). A felüljavítás az egységes elbírálást, és ezáltal az esélyegyenlőséget kívánja 

biztosítani. 

Az első fordulóban felterjesztett dolgozatoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott feladatait, 

részfeladatait (esszé, fogalmazás, fordítás, választott téma kidolgozása) központi javítási-értékelési útmutató, 

illetve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok javítják és értékelik.  

A kódszámmal ellátott részfeladatokat, dolgozatokat, gyakorlati versenymunkákat, jeligés pályamunkákat 

valamennyi fordulóban, az adatlapok és más személyes azonosító adatok leválasztása után, központi javítási-

értékelési útmutató, illetve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a 

közreműködésre felkért szakemberek bevonásával – javítják és értékelik. A pályamunkákról szöveges szakmai 

bírálatot is készítenek. 

A felüljavítást, illetve javítást végző bizottsági tagok a pontozás-értékelés részleteit, részpontszámait nem 

kötelesek feltüntetni a dolgozatokon, a részleteket külön jegyzetben is rögzíthetik maguknak (később is 

felidézhető módon), hogy a többszörös felülvizsgálatok ne zavarják egymást. A bizottság által megállapított 

végső pontszámot az értékelés végén rá kell vezetni a dolgozatokra. 

A nem előírásszerűen jelentkeztetett tanulók teljesítményét és a késve vagy szabálytalanul beküldött 

dolgozatokat, pályamunkákat a versenybizottságok nem bírálják el.  

A szóbeli feladatok teljesítését a forduló helyszínén a szóbeli versenybizottságok pontozzák. 

A bizottsági értékelő munkát követően az első fordulóban a versenyzők nevének, a további fordulókban a 
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versenyzők kódszámának és a hozzá tartozó versenyeredményeknek a hivatalos listáját a bizottságok a 

versenymunkákkal együtt eljuttatják az Oktatási Hivatalba, ahol az adatok elektronikus rögzítését követően 

irattárba helyezik a dokumentumokat. 

A második, illetve a döntő fordulók bizottsági eredményeinek az Oktatási Hivatalhoz történő továbbítása után a 

versenybizottságok a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott szabályok szerint összesítik a 

továbbjutást, illetve a döntőbeli helyezést befolyásoló részeredményeket. Kialakítják – esetenként több forduló 

különálló eredményeiből – a végső pontszámokat, megállapítják a második fordulóból történő továbbjutás 

ponthatárát és egyúttal a továbbjutó versenyzők pontos létszámát, illetve a döntős versenyzők végső helyezési 

sorrendjét. A továbbjutást, illetve a helyezést alapvetően meghatározó végső pontszámok kiszámítása, valamint 

pontazonosság esetén a versenybizottság által meghatározott további rendezési szempontok alkalmazása a 

versenyzők kódszámához rendelve történik meg. A versenyzők nevének és a kódszámmal azonosított 

eredményeknek az összerendelése a fordulókat követően az Oktatási Hivatalban történik meg. 

A fordulók pontszámait, a továbbjutási, valamint a végső helyezési adatokat az Oktatási Hivatal az ADAFOR 

programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba: 

– az első fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 30. munkanapon, illetve a versenykiírás 

tantárgyi fejezeteiben meghatározott határidőig, 

– a második fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 25. munkanapon, de a döntő előtt 

legalább 2 héttel, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott 

határidőig, 

– a döntő fordulók esetében legkésőbb a forduló napját követő 2. munkanapon, illetve a fizika, az 

informatika, a kémia, a latin nyelv, a biológia, a matematika és a rajz és vizuális kultúra versenyek 

esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott határidőig. 

 

Helyezést csak a döntő fordulóba jutott tanulók szerezhetnek. A döntő fordulóba jutottak a 237/2006. sz. Korm. 

rendelet 20.§-a alapján a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontra lehetnek jogosultak.  

Legalább 30 döntőbe jutott versenyző esetén a versenybizottságnak úgy kell meghatároznia az első 30 versenyző 

sorrendjét, hogy az 1-10-ig, a 11-20-ig és a 21-30-ig helyezettek három csoportjának mindegyikébe pontosan 10 

versenyző kerüljön.  

30-nál kevesebb döntőbe jutott versenyző esetén az 1. helyezéstől kiindulva folyamatosan kell betölteni a jelzett 

csoportok helyezéseit úgy, hogy a három megadott csoport mindegyikébe legfeljebb 10 versenyző kerülhet. 
 

A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell 

besorolni. Több ilyen tanuló esetében sorrendjüket – ha az a 10., 20., vagy 30. helyezett megállapítása miatt 

szükséges – a háromfordulós versenyeknél rendre a második forduló, majd az első forduló eredménye, 

kétfordulós versenyeknél pedig az első forduló eredménye határozza meg. 

 

A döntő fordulóba jutott versenyzők helyezéséről az Emberi Erőforrások Minisztériuma oklevelet állít ki. Az 1-

3. helyezést elért versenyzők az oklevelet az Oktatási Hivatal által szervezett központi ünnepségen vehetik át. A 

4. és további helyezést elért versenyzőknek az oklevelet, valamint az összes döntős versenyző igazolását az 

Oktatási Hivatal juttatja el az érintett iskolákba. 

A döntő helyezettjeinek a nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítő tanárok nevét a döntő 

fordulók lebonyolítása és az eredmények közlése után – legkésőbb június 15-éig - az Oktatási Hivatal a 

honlapján közzéteszi. 
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2.1. Pályázatos tantárgyak 

2.1.1. Földrajz 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek az első forduló után 

pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. A pályamunkát egy 

nyomtatott példányban és egy CD-n kell beadni (a CD-n egy .pdf vagy .doc típusú file-ban legyen az egész 

dolgozat). 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára és a CD-re, 

de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy 

kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát (nyomtatva ill. CD-n) és a jeligés borítékot – a felterjesztési 

határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV földrajz pályamű(vek)".  

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első 

fordulóbeli dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

A pályamű elkészítésének szabályai: 

– A pályamű terjedelme, a kötelezően megadandó tartalomjegyzék és irodalomjegyzék, valamint az 

ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával, 15-30 gépelt oldal lehet 

(12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A munka teljes terjedelme legfeljebb 40 oldal 

lehet. A megadottnál kisebb vagy feleslegesen nagyobb terjedelmű pályamunkák esetében csökkentett 

pontszám jár. 

– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is 

figyelembe veszi az értékeléskor.  

– A pályamű szövegében a más munkákból (nyomtatott formájú cikkekből, könyvekből stb., ill. 

interneten megjelent munkákból stb.) vett tények, gondolatok stb. esetében a tudományos munkákban 

szokásos hivatkozási formát kötelező használni: szükséges a szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozás 

az adott forrásmunkára (szerző, év [pl. Kovács K. 2004], esetleg oldalszám, ahol fellelhető az 

információ), s a hivatkozott munkákat az irodalomjegyzékben (ABC-sorrendben) tételesen le kell írni 

(szerző, év, cím, kiadó, kiadás helye; ill. szerző, év, cím, folyóirat évfolyama, száma, oldalszám 

[oldaltól oldalig]). Egy munkából való szó szerinti idézéskor idézőjel használata és pontos oldalszám 

megadása is kötelező. A szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozások hiánya illetve a felhasznált 

forrásmunkákból összeállított irodalomjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem 

értékeli. 

– Szükséges a fejezeteket sorszámozni, a munkát oldalszámokkal ellátni. A pályamunkába illesztett 

ábrákat (térkép, kép, fotó stb., összefoglaló néven ábrák) és táblázatokat sorszámozni kell: 1. ábra, 2. 

ábra …; 1. táblázat, 2. táblázat …. Emellett címmel kell ellátni, valamint a nem önálló készítésű, 

összeállítású ábrák, táblázatok esetében a forrást is fel kell tüntetni (pl. Forrás: KSH 1999). A 

szövegben az ábrák, táblázatok feldolgozásakor, elemzésekor szükséges ezekre hivatkozni. A 

forrásmegjelölések hiánya illetve az irodalomjegyzékben az ábrák, táblázatok forrásai feltüntetésének 

hiánya esetén csökkentett pontszám jár. 

– Kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést, de az egyszerű bekötési mód ajánlott (spirálozás stb.). 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

A pályamunkák témái (a pályamunka címe a témacímtől eltérő is lehet): 

1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) 

korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását a helyi társadalomra, 
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gazdaságra. Be lehet mutatni mérési adatok alapján a napsütéses órák számát, a csapadék mennyiségét, 

a szél erősségét stb., akár az országos átlagértékekhez viszonyítva, s az esetleges időbeli változásokat is 

elemezni lehet. (A levegőminőségre és -szennyezésre is ki lehet térni, és a vizsgált területről akár ún. 

zuzmótérkép is készíthető.) Célszerű bemutatni, hogy miként hasznosított/hasznosít ezekből egy 

konkrét természeti erőforrást a helyi társadalom és gazdaság, valamint fel lehet tárni, hogy milyen 

aktuális problémák vannak ezen a téren, és milyen fejlesztési, változtatási lehetőségek vannak még.) 

2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása 

Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari 

felhasználású) nemfémes ásványi nyersanyagvagyonát, értékelni lehet ezt európai összehasonlításban. 

Be lehet mutatni és össze lehet hasonlítani ezen nyersanyagok képződésének korát és folyamatait, 

jelenlegi területi elhelyezkedésüket, a fontosabb lelőhelyeket jellemezni lehet geológiai szempontból, 

elemezni és értékelni lehet a bányászat jellemzőit és az ezzel járó környezeti kockázatokat. Bemutatni 

és elemezni lehet a nyersanyagok elméleti és konkrét hazai felhasználási formáit. Célszerű részletesen 

bemutatni egy konkrét lelőhelyet geológiai és bányászati szempontból, valamint a bányászott 

nyersanyag hasznosítását.) 

3. Lakóhelyem egy termelő (mezőgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése 

és környezethasználatának bemutatása (Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat beszerzési és 

együttműködési kapcsolatrendszerét földrajzi szempontból, anyag- és energiaigényét, ennek időbeli 

változását, ezenkívül termelési jellemzőit, termékpalettáját, az alkalmazott technológiákat, 

foglalkoztatási, munkaszervezési ismérveket. Fontos lehet az értékesítés, szállítás, logisztika 

jellemzőinek bemutatása. Mindezt környezeti oldalról is fontos körüljárni, tehát többek közt a vállalat 

vízhasználati és -kezelési, levegőtisztaság-védelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási stb. 

tevékenységét is fel lehet tárni földrajzos szemmel, és be lehet mutatni, amennyiben ezeknek van 

jelentősége a cég tevékenysége és a hatásviselők (lakosság, környezet, természeti értékek) 

szempontjából.) 

4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel (Be lehet mutatni a lakóhely 

(település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzőit, azok változását, a különböző 

kiskereskedelmi szolgáltatásokat, szolgáltatókat. Felmérni és elemezni lehet ezek területi 

elhelyezkedését, ezek okait, s az esetleges változásokat. Bemutatni és értékelni lehet a kapcsolódó 

infrastruktúrát. (Kínálati oldal.) Meg lehet próbálni felkutatni a vásárlói szokásokat és ezek földrajzi 

jellemzőit, akár általánosan, akár néhány konkrét egységen keresztül. (Keresleti oldal.). Fel lehet tárni a 

lokális kiskereskedelem fejlesztési lehetőségeit.) 

5. Magyarország és Ausztria demográfiai és népességföldrajzi összehasonlítása (Idősoros adatok 

segítségével össze lehet hasonlítani a két ország demográfiai jellemzőinek alakulását, közte a 

népességszám változását, a születések, halálozások számát, a vándorlási egyenleg alakulását, a 

korosztályos megoszlást stb.. Ezeket az Európai Unióra jellemző értékekkel, trendekkel is össze lehet 

vetni. Emellett fel lehet tárni és elemezni lehet statisztikai adatok és térképek segítségével a népesség 

elhelyezkedésének területi és települési különbségeit a két országban, ezek esetleges időbeli 

változásait.) 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 200 pont).  

Tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökből. 

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Második forduló  

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 200 pont).  

A földrajzi kompetenciákat mérő feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz 

témakörökből (tesztkérdések, szövegelemzés, diagramelemzés, hibakutatás, kiegészítés stb., és az egyik 

feladat egy rövid esszé írása lesz). 

Egyes feladatok megoldásához számológép, vonalzó és körző használata szükséges lehet, ezért ezek 

használata engedélyezett. 

Egyes feladatok megoldásához az elmúlt időszak természet- és társadalomföldrajzi vonatkozású 

eseményeiről szóló hazai, külföldi hírek és hazai tudományos cikkek ismerete segítséget jelenthet. 

– Pályamunka (elérhető pontszám 150 pont) 
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A pályamunkák értékelése a következő szempontok szerint történik: tartalom 100 pont, illusztráció 30 

pont, felhasznált irodalom 20 pont. 

A pályamunkáknál a versenybizottság az önálló kutatást, tényfeltárást, elemzéseket, gondolatokat, saját 

készítésű ábrákat, képeket, egyes témáknál a terepbejárást, felmérést, interjúkészítést, illetve saját 

számításokat stb. kiemelten értékeli. A pályamunka esetében célszerű a logikus szerkezet, a 

bevezetésben a kutatási célok, kérdések világos megfogalmazása, valamint a munka végén egy rövid 

összegző zárófejezet.  

Harmadik forduló (döntő)  

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont). 

Kérdések a pályamunka tartalmával, a felhasznált irodalommal, az illusztrációkkal kapcsolatban, 

valamint a közép- és emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő témákból. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 6. (kedd), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 150 pontot. 

– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő 

legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon 

keresztül 2012. november 30-ig értesíti az érintett iskolákat az eredményekről. Ezek alapján csak 

azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy 

postára adni) 2013. február 8-ig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után elérte a versenybizottság 

által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a 

postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat 

az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.  

A második forduló időpontja: 2013. január 7. (hétfő), 10 óra 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.  

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.  

– Az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2013. február 8-ig értesíti az érintett iskolákat a 

második forduló írásbeli részének eredményéről. 

– A versenybizottság az első és második forduló feladatlapjainak és a pályamunkának az összesített 

pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja 

ki a döntőbe jutó versenyzőket. Az összesített eredményről az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon 

keresztül 2013. március 12-ig értesíti az érintett iskolákat. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 23. (kedd) 

– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét az első és második fordulós feladatlap, a pályamunka és a döntő forduló 

pontszámának összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második 

forduló, majd az első forduló pontszáma határozza meg a helyezést.  
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2.1.2. Magyar nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzőknek pályamunkát kell beadniuk 

az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe 

vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV magyar nyelv pályamű(vek)".  

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első 

fordulóbeli dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

A pályamű elkészítésének szabályai: 

– A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 

20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb 

vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli. 

– A versenyzőktől elvárható a megfelelő stílus és helyesírás; a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az 

értékeléskor.  

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell 

megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli. 

– A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést. 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

A pályamunkák témái: 

1. Nép és nyelv. A puszták népének nyelvhasználata Illyés Gyula műve alapján 

2. A nyelvi paródia eszköztárának bemutatása két - szabadon választott - kortárs életműben 

3. A figura etymologica története nyelvünkben 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap megoldása a következő feladattípusok köréből: 

– a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak, 

idegen szavak és szólások értelmezése, a mondatelemzés kérdései), 

– szövegtani, stilisztikai, retorikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg), 

– szövegértelmezés, szövegalkotás, 

– nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.), 

– nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás. 

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt 

szintű érettségi követelményei.  A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
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Második forduló 

– A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).  

– a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban stb.), 

– az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések, 

– az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések, 

– korunk nyelvművelésével kapcsolatos kérdések. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 14. (szerda), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 

versenybizottság által meghatározott pontszámot. 

– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő 

legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon 

keresztül 2012. december 10-ig értesíti az iskolákat az eredményekről. Ezek alapján csak azoknak a 

versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 

2013. január 23-ig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után elérte a versenybizottság által 

meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a 

postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat 

az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) 

határideje: 2013. január 23. (szerda) 

– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR 

programon keresztül 2013. február 28-ig értesíti az iskolákat az eredményekről. 

– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.  

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 5. (péntek) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése 

alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.  
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2.1.3. Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és két fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közreműködik a Vizuális Világ 

Alapítvány. 

A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell beadniuk, amely egy projektfeladat és a hozzá tartozó 

munkanapló, valamint egy esszé kidolgozásából áll az alábbiakban megadott témák közül egyet-egyet 

kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a 

pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) 

–, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – 

feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel 

kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevőket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő 

figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret 

pályamű(vek)".  

A pályamunka elkészítésének szabályai: 

– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell, az 

esszét pedig egy külön CD-n kell az Oktatási Hivatalhoz eljuttatni. A munkanaplót és az esszét 

kinyomtatott változatban is fel kell terjeszteni. 

– Az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6-8 

gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság).  

– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban 

szokásos módon kell megjelölni. 

– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is 

figyelembe veszi az értékeléskor.  

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

A projektfeladat témái: 

1. A mellékelt két fénykép
1
 összekapcsolásával készítsen minimum három, de legfeljebb öt szereplős, tíz percnél 

nem hosszabb rádiójátékot!  

                                              
1
 A fényképeket Vancsó Zoltán fotóművész készítette (Salföld 2001, megtekinthető itt: 

http://www.photovancso.com/gallery/uid/3/picture/127; Budapesti utcán, 2002, megtekinthető itt: 

http://maimanohaz.blog.hu/2011/09/12/budapest_pozitiv_fotokiallitas_a_mai_mano_hazban 
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A CD-n vagy DVD-n beküldendő szabványos (pl. wav) formátumú hanganyaghoz csatolja a rádiójáték 

szövegkönyvet és az egyes karakterek rövid (8-10 soros) jellemzését!  

Az anyaghoz mellékeljen munkanaplót, melyben ismerteti a képek és az azok alapján elkészített rádiójáték 

kapcsolatát, bemutatja a rádiójáték koncepcióját (figyelembe véve a rádiójáték műfaji sajátosságait), a 

szereplőválasztás szempontjait! Vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és az 

elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékelje saját munkáját! 

 

 

2.Készítsen fotóriportot egy olyan eseményről, amelynek előkészítését, magát az eseményt és annak 

következményeit is figyelemmel kísérheti (akár a szalagavató vagy egy új típusú közlekedési eszköz forgalomba 

helyezése is lehet ilyen esemény)! 

A 8-12 képből álló fotósorozatot egyenként lássa el képaláírással, majd adjon címet a fotoriport egészének is! Az 

anyaghoz mellékeljen a választott eseményről szóló, a fotoriport műfajnak megfelelő, 3500-4000 karakterben 

megfogalmazott riportot! 

A képsorozatot digitális formában (300 dpi felbontásban) küldje el.  

Munkájához mellékeljen munkanaplót, melyben ismerteti a riportban megfogalmazott esemény kiválasztásának 

hátterét, motivációját, bemutatja a koncepciót, vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket 

és az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját munkáját! 

 

 

3.Készítsen filmetűdöt Lassú-gyors-lassú címmel legalább három, de ötnél nem több olyan folyamat (pl. 

hintázás) alapos mozgóképes feldolgozására építve, amelynek a ritmusváltozásait jellemezheti a lassú-gyors-

lassú  „képlet”, majd szervezze az alapanyagot a legkifejezőbb montázsszerkezetbe!  

Munkájához mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás során 

adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékelje saját 

munkáját! 

 

 Az esszé témái: 

 

1.Készítsen filmelemzést Szász János Ópium (2007) című magyar filmdrámája alapján A szerepjáték 

metakommunikatív eszközeinek szerepe a jelentés megkonstruálásban címmel! Megállapításait támassza alá 

megfelelő filmrészletek konkrét és alapos státuszjáték-elemzéseivel! 

 

2.Írjon elemző esszét Online személyiségek címmel, amelyben személyes interjúkra építve valamint megbízható 

forrásból álló szakanyagok tanulmányozásával megvizsgálja, hogy milyen alkalmazásokban, milyen 

eszközökkel, milyen mélységben, és milyen célból konstruálnak az emberek maguknak online személyiséget! 

Néhány szemléletes példával mutassa be a valóságos és a virtuális személyiség kapcsolatát! Az esszében térjen 

ki a virtuális én-jelenség legfontosabb problémáira is! 

 

3.Készítsen elemző tanulmányt a közösségi hálózaton szerveződő valamely olyan csoportról, amelynek tagjai 

aktív állampolgárként
2
 fejtenek ki társadalmilag hasznosnak tűnő tevékenységet valamely jól meghatározható 

területen és céllal!  

                                              
2
 Az esszéhez kötelező szakirodalom: http://www.tarki-

tudok.hu/file/alattvalok_vagy_polgarok_lesznek_kutatasi_osszefoglalo_2010.pdf 
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(Az elemzés többek között a szerveződés módjára, a kommunikációs aktusok gyakoriságára és módjára, a 

társadalmi hasznosság mibenlétére, annak igazolhatóságára és számos további fontos szempontra vonatkozhat).  

Dolgozza fel a webes felületeken elérhető anyagok segítségével a szerveződés módját, a hálózaton belüli és azon 

túli aktivitásokat, majd lehetőség szerint lépjen kapcsolatba a közösség tagjaival, ismerje meg közvetlenül is 

tevékenységüket, ambíciójukat!  

Kutassa, majd az esszében mutassa be és kritikai szemlélettel értékelje a csoport tevékenységét, mint a „social 

media” megvalósulási formáját! 

 

Első forduló 

– Projektfeladat (elérhető pontszám 100 pont). 

– Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható 

100 pontból 50). 

– Munkanapló csatolása az előbbi feladathoz (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható 100 

pontból 50). 

– Esszé megírása gyűjtőmunka alapján (elérhető pontszám 100 pont). 

Második forduló  

– Írásbeli (elérhető pontszám 60 pont). 

– A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos 

médiaelméleti probléma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 40 pont). 

– Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság előtt 

egyénenként vagy kisebb csoportokban, vita formában. Kreatív gyakorlati feladat helyszíni 

megoldása. 

– A bírálóbizottság kérheti a versenyzőt az első fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos 

kérdések kifejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése). 

A verseny szervezése 

Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 

2013. január 7. (hétfő) 

– A pályamunkákat a fentieknek megfelelően az Oktatási Hivatal címére kell továbbítani (kézbesíteni 

vagy postára adni). 

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja 

az iskoláknak. 

– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a gyakorlati munkák esetében 

elsődleges a világosan előadott koncepció, a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummal 

adekvát megjelenítés (a gondos kivitelezés elvárás, de a technikai professzionalizmus nem). Az 

elméleti/elemző munkákban a feladattal adekvát ismeretanyag mozgósítását és alkalmazását, az egyéni 

meglátásokat, a tájékozottságot, a kreatív problémamegoldást és az önálló kritikai megközelítést 

értékeli a versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való szembesülés 

és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb 

pontszámot. 

– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú 

szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket 

– Az első forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az 

iskolákba 2013. február 7-ig és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntő fordulóba jutott 

versenyzőknek. 

A második (döntő) forduló időpontjai: 2013. március 4. (hétfő), 10 óra (írásbeli), és 2013. március 20. 

(szerda) 10 óra (szóbeli). 

– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. A döntő szóbeli részén részt vevők létszámát – az 

írásbeli feladatok eredménye alapján – a versenybizottság határozza meg. Az értékelés főbb 



16 

 

szempontjai: filmformanyelvi érzékenység és tájékozottság, médiaelméleti felkészültség, önálló 

véleményalkotásra való képesség, szóbeli kommunikációs készség. 

– A verseny végeredményét a döntő fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. 

Pontazonosság esetén az első fordulóban elért eredmény dönt a helyezésről. 

 

2.1.4. Művészettörténet 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell beadniuk az 

alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! A borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe 

vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV művészettörténet pályamű(vek)".  

A pályamunka elkészítésének szabályai: 

– A pályamű ajánlott terjedelme – a képmelléklet (fotó, fénymásolat, rajz), az irodalomjegyzék, a 

tartalomjegyzék nélkül – 10-15 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó).  

– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban 

szokásos módon kell megjelölni (az Interneten található anyagok nem mindig tekinthetőek hitelesnek). 

A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli. 

– A pályaművet nem kell beköttetni, nem szükséges a költséges, díszes megjelenítés. 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke: 

 1. Makovecz Imre: Római katolikus templom. Paks, 1987-1990 

 Frank János: Makovecz Imre. Budapest, 1980. 

 Gerle János: Makovecz Imre műhelye: tervek, épületek, írások, interjúk. Budapest, 1996.  

 Gerle János: Makovecz Imre: Tervek, épületek, írások, 1959-2001. Budapest, 2003. 

 

2.  Marton László: Liszt Ferenc (1985, bronz, 250 cm, Budapest, Liszt Ferenc tér) 

 Gergely M.: Koronatanúnk Marton László, Művészet Barátai, 1996/2. 

 Heitler L.: Marton László, Budapest, 1985.  

 Heitler L.: Szobrok és gondok - beszélgetés Marton Lászlóval, Művészet, 1987/ 11-12.  

 Kratochwill Mimi: Marton László szobrászművész, Tapolcai Városi Múzeum Közleményei I., 1989.  

 Kratochwill Mimi: Marton László, Budapest, 1992, Tapolcai Polgármesteri Hivatal.  

 Marton László: Életutam - The Way of My Life, Marton Galéria, 2010, Szerk.: Marton Lászlóné és 

Marton Marianna Kinga  

 
3. Ferenczy Károly: Madárdal 

 

 Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit, kiállítási 

katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2011. 
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 Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1963. 

 Sármány-Parsons Ilona: Ferenczy Károly. Budapest, 2008. 

 

4.  Barcsay Jenő: Szentendrei mozaik, Művelődési Ház, 1970. 

• Barcsay: A szentendrei mozaik, katalógus, 1970, Műcsarnok, Budapest,  Németh Lajos előszavával 

• Barcsay Jenő festőművész kiállítása (1957). - Budapest, 1957. 

• Barcsay Jenő festőművész gyűjteményes kiállítása (1966 Ernst Múzeum Budapest). - Budapest, 1966. 

• Barcsay Jenő. Petényi Katalin (szerkesztő). - Budapest, 1974. 

• Barcsay-szám. Művészet, 1974/2., 3–29. 

• Bojár Iván: Vallomás egy műalkotásról: Barcsay Jenő szentendrei mozaikja. Budapest, 1975. 

• Genthon István: Barcsay Jenő. Budapest, 1974. 

• László Gyula: Barcsay (A művészet kiskönyvtára 44.). - Budapest, 1963. 

• Petényi Katalin: Barcsay Jenő. - Budapest, 1986. 

 

Első forduló 

– A pályamunka elkészítése (elérhető pontszám 100 pont).  

– Valamennyi téma esetében a feladat műelemzés.  

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap kitöltése az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (időtartam 120 perc, elérhető 

pontszám 80 pont). 

– Esszékérdés kidolgozása az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (időtartam 60 perc, 

elérhető pontszám 20 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).  

– Műfelismerés az előzetesen megadott irodalom alapján (25 pont). 

– A döntő megadott korszakához, témájához tartozó - közvetlen élményen is alapuló, szabadon 

választott - mű elemző-értékelő bemutatása otthoni felkészülés alapján (25 pont) 

– Önálló kiselőadás tartása az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján. A helyszínen kihúzott 

témához kapcsolódó képek segítik az előadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes 

és a magyar művészetbe helyezett műelemzés hangsúlyozása (50 pont). 

A verseny szervezése 

Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 

2012. október 15. (hétfő) 

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja 

az iskoláknak. 

– A pályamunkákat a versenybizottság a következő szempontok szerint értékeli: 

– a kiválasztott témával kapcsolatos tájékozottság 

– a korszakról, a művészről, az elemzett műről, valamint jelentőségéről az európai 

művészetben, 

– a szakirodalmi tájékozottságon túl az olvasmányok megértése 

– alapvető elvárás az irodalomból szerzett ismeretek önálló, logikus felhasználása, 

alárendelése a műelemzésnek, 

– a szakirodalom fordulatainak kritika nélküli átvétele, és folytonos ismertetése az önálló 

gondolkodást és fogalmazást nem helyettesítheti, 

– a műelemzésnek egyformán jelentős összetevője legyen 

– a mű pontos és szabályos elemző leírása, 

– a korszakra, az alkotóra, a műre jellemző stílusjegyek szakszerű kimutatása, 

– adott esetben ikonográfiai elemzés, a mű tartalmának kifejezése, művészettörténeti 
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helyének, jelentőségének kimutatása (a művész életművében, a korszakban), 

– a kiválasztott műalkotás művészeti eszközeinek kifejtése  

– a képeken ábrázolt emberi viszonyok, és a mű érzelmi hatásának fejtegetése, vagy az 

építéstörténet részletező leírása az objektív, szakszerű műértelmezést nem pótolja, 

– egyéb, fontos bírálati szempontok 

– a feldolgozás tartalmi arányossága, a stílus, a szabatos fogalmazás. 

 

– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül értesíti az iskolákat a pályázatok 

elbírálásának eredményéről, és a továbbjutott versenyzők számára a felkészüléshez szükséges 

irodalomjegyzékről legkésőbb 2012. december 6-ig. 

A második forduló időpontja: 2013. február 13. (szerda)  

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen, amelyről az iskolába 

küldött postai levél útján értesíti a versenyzőket. 

– A feladatok elbírálásakor a vizuális és lexikális memóriát, az elsajátított ismeretanyag új szituációban 

történő alkalmazását, valamint az egyszerűbb összefüggések meglátásának a képességét, a 

kifejezőképességet értékeli a versenybizottság. 

– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron 

belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 24. (szerda) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen. 

A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult 

sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntőben elért pontszám, további pontazonosság esetén az önálló 

kiselőadásra kapott pontszám határozza meg a helyezést. 

2.1.5. Rajz és vizuális kultúra 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenykiírás 1.1. pontjában 

foglaltak szerint a rajz és vizuális kultúra versenyen azok a középiskolás tanulók indulhatnak,  

- akik önálló tárgyként tanulják vagy tanulták a tantárgyat, vagy 

- az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve tanulják, vagy tanulták a 

tantárgyat, vagy 

- a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tettek rajz és vizuális kultúra tantárgyból legalább 

egy alkalommal, és ezt igazolni tudják (4. sz. melléklet). 

A verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a 

Budai Rajziskola. 

A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy műalkotásból és a hozzá tartozó 

alkotói naplóból áll. Minden versenyző csak egyetlen pályaművel vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az 

alábbiakban megadott területek közül. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a 

pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (alkotói napló, stb.) –, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, továbbá csak betű karakterekből álljon. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A pályamunkák felterjesztéséről az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következők szerint: a pályamunkák 

hármas egységét (1. a jeligés boríték, 2. az elkészített műalkotás, 3. az alkotói napló) a sajátos jelleg miatt 

versenyzőnként külön-külön csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell 

eljuttatni az alább megjelölt határidőig. A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési 

határidő lejárta előtt legalább két héttel közli az ADAFOR programon keresztül. A csomagolásokon az 

iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV rajz és vizuális 

kultúra pályamű".  
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A pályamunka elkészítésének szabályai: 

– A verseny három területen (képzőművészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparművészeti 

alkotás/tárgytervezés) zajlik. 

– A műalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett 

legnagyobb mérete legfeljebb 40 cm lehet. A műalkotást bemutatható formában, szükség esetén 

paszpartúrázva (legfeljebb 50x70 cm), esetleg egyszerű keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett 

művekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt. 

– Az alkotói napló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt 

javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek. 

– A méretnek, darabszámnak és a csomagolási előírásoknak nem megfelelő alkotások nem vehetnek részt 

a versenyben. 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.  

 

A verseny anyaga: 

 

Összefoglaló téma: „JÖVŐIDŐ” 
A jövő igazi tulajdonosai a fiatalok. Nem csak megélik, de meg is teremtik. Érdemes tehát végiggondolni 

lehetőségeit és problémáit, elképzelni arcát, látványát, működését, és kifejezni a művészet eszközeivel. 

 

Az első forduló választható területei és feladatai: 

 

1) Képzőművészeti alkotás 

Készítsen olyan alkotást, amelyben kifejezi a közeli vagy távoli jövő valamilyen személyes vagy általános 

emberi, tárgyi-környezeti, természeti jelenségét, alakját, formáját, eseményét. A megközelítés lehet komoly, 

de humoros is.  

A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhető grafika (egyedi vagy 

sokszorosított), képregény, festmény, plasztika (szobor, dombormű, plakett stb.) fotó. Készíthető mű a 

kortárs képzőművészet műfajaiban is, de multimédiás alkotás nem. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb 

három (fotónál öt) darabból állhat. Digitális „öregítő” program egyszerű alkalmazása nem elégséges! 

 

2) Kommunikatív tervezés 

Választható: 

a) A „JÖVŐ SZÁZAD REGÉNYE” címmel készítsen könyvtervet Jókai Mór regénye szövegének 

felhasználásával (http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/). A könyv formátuma, címlapja, kötése, tipográfiája 

fejezze ki azt, hogy ön szerint milyen lesz a stílusa a jövő századnak.  

A munkát számítógépes szövegszerkesztővel, vagy kiadványszerkesztővel kérjük elkészíteni. 

Beadandó a tipográfiai terv eredeti színhelyes nyomata:  

 a külső borító (első, hátsó),  

 a tartalomjegyzék,  

 egy szöveges oldal fejezetcímmel és oldalszámmal, 

 és amennyiben van, egy illusztrált oldal. 

b) A „JÖVŐ MÚZEUMA” címmel készítsen honlapot egy múzeumhoz. A múzeum lehetőleg a szűkebb 

környezete valamelyik múzeumának (helytörténeti, képzőművészeti, stb.) anyagát ismertesse. Az adott 

anyag feldolgozása, bemutatása tükrözze elképzelését a jövő múzeumának kiállítási megoldásairól, 

stílusáról.  

A munkát számítógépes szövegszerkesztővel, vagy kiadványszerkesztővel kérjük elkészíteni. 

Beadandó a honlap terv eredeti színhelyes nyomata maximum A/3-as méretben: 

 a főoldal a menüsorral, 

 a galéria menüpont a múzeumi gyűjtemény részeivel, 

 egy műtárgy képe, címe és magyar nyelvű ismertetője, 

 egy szabadon választott oldal. 

 

3) Tárgyalkotás, környezettervezés 

Választható: 
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a) „MILYEN LESZ?” címmel készítsen látványtervet, egy ön számára fontos, vagy jellegzetes hely (pl. 

utcakép, városkép, építmény) jövőbeli megjelenésének bemutatására. Az anyagok, eszközök és technikák 

közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, sokszorosított vagy számítógéppel készített, akár 

montírozott. Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott lapokat kérjük. 

Beadandó: 

 a helyszín fotója a jelenlegi állapotról (fekete-fehér, vagy színes) A/4 méretben, 

 a jövőben elképzelt állapot látványtervének eredeti színhelyes nyomata maximum A/3 méretben,  

 a látványtervhez fűzött magyarázat szövege a munkanaplóban legfeljebb egy oldal terjedelemben. 

b) „ÉKSZER A JÖVŐNEK” Az ékszer az ember egyik legszemélyesebb tárgya. A testünkön hordjuk, 

rólunk szól. Az ékszer kiegészíti öltözékünket, azaz kiemeli, esetleg elrejti valamely testi tulajdonságunkat, 

vagy csak éppen tetszik. Van olyan ékszer, ami hitünkről, családi állapotunkról tájékoztat. Az ékszer lehet 

talizmán is, melynek gyógyító hatást, szerencsét hozó szerepet tulajdonítunk.  

Képzeljen el valakit (vagy sajátmagát) 18-20 év múlva, próbálja elgondolni a megjelenését és egyéniségét, 

érzelmeit, vágyait, hitét. És ennek alapján tervezzen olyan ékszert, amilyenre akkor majd szüksége lehet. 

Beadandó: 

 az ékszer eredeti méretű és formájú modellje, a tervezett anyagok imitálásával (nem várunk értékes 

anyagokat és ötvös szaktudást), 

 látványterv az ékszerről viselet közben, jellemző nézetből, A/4 méretben, 

 legfeljebb egy oldalas leírás a munkanaplóban, ami tartalmazza a személy testi-lelki tulajdonságait, 

vágyait, az adott ékszer funkcióját, és az ékszer anyagát, szerkezetét, elkészítésének módját, formáját. 

 

A verseny résztvevőinek alkotásai és alkotói naplói az Interneten közlésre kerülhetnek. 

 

Első forduló 

– Műalkotás készítése (elérhető pontszám 70 pont). 

– Alkotói napló a műalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát 

tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhető pontszám 10 pont). 

Második forduló  

– Félalakos portré fekete-fehér tónusos szabadkézi rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben 

(elérhető pontszám 40 pont).  

Harmadik forduló (döntő) 

– Művészettörténeti teszt Moholy-Nagy László művészetéből (elérhető pontszám 20 pont). 

– Feladat a vizuális nyelv kreatív alkalmazásának témaköreiből: térábrázolás, formaalkotás, 

színhasználat. (Elérhető pontszám 20 pont.) 

A verseny szervezése 

Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2013. január 10. 

(csütörtök). Kézbesítés (iskolai kézbesítővel): 2013. január 11. (péntek), 10 – 17 óra között.  

– A pályamunkákat az előzőekben megadott módon versenyzőnként külön (!) csomagolva kell eljuttatni. 

A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési határidő lejárta előtt legalább 

két héttel közli az ADAFOR programon keresztül. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és 

a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamű. 

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja 

az iskoláknak. 

– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra 

Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le az Oktatási Hivatallal együttműködve. 

– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mű összhangja, eredetisége, 

kifejező-, közlő ereje vagy használhatósága; a megformálás és az anyag-, eszközhasználat minősége. Az 

alkotói naplóban a tudatosságot, az alkotófolyamat rövid ismertetését, ötletek, vázlatok, gyűjtések 

bemutatását értékeli a versenybizottság. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a versenybizottság 

kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig részletes 

pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket. 

– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a 
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második fordulóba jutó versenyzőket. 

– Az első forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2013. 

január 30-ig, és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott versenyzőknek. 

A második forduló időpontja: 2013. február 22. (péntek), 10 óra. 

– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le. 

– A forduló lebonyolítása 10.00 – 13.00 között történik. 

– A feladat teljesítését a versenybizottság értékeli, és a lehetséges létszámhatáron belül - szigorú szakmai 

szempontok szerint – választja ki a harmadik (döntő) fordulóba jutó versenyzőket. Az értékelés főbb 

szempontjai: anatómiai hitelesség, kompozíció, formaalakítás, anyag- és eszközhasználat, kifejezőerő. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. március 6-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon 

keresztül a második forduló eredményeiről. 

A harmadik (döntő) forduló időpontja: 2013. március 27. (szerda), 10 óra 

– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le. 

– A művészettörténeti teszt és a vizuális nyelvi feladat teljesítését a versenybizottság értékeli. Az 

értékelés főbb szempontjai: művészettörténeti tájékozottság, műelemző képesség, valamint 

térábrázolási, formaalkotási, színhasználati kompetenciák. 

– A verseny végeredményét az első, második és a harmadik (döntő) fordulóban elért pontszámok 

összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első fordulóban elért pontszám 

határozza meg a helyezést. 

– A legjobb művek kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Vizuális és Környezetkultúra 

Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 5-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon 

keresztül a döntő eredményeiről. 

A rajz és vizuális kultúra pályamunkák postán történő visszajuttatására nincs lehetőség. A döntő forduló után az 

Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a versenyzők hol és mikor vehetik át személyesen vagy 

megbízott által a pályamunkákat. Az át nem vett pályamunkák megőrzése nem biztosítható. 

 

2.1.6. Történelem 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek a második forduló második részében pályamunkát 

kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe 

vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV történelem pályamű(vek)".  

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második 

fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

A pályamű elkészítésének szabályai: 

– A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 

20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb 

vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli. 
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– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is 

figyelembe veszi az értékeléskor.  

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell 

megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli. 

– A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést. 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

A pályamunkák témái: 

1. "Bethlen Gábor emlékezete" - A fejedelem és országa: Erdély gazdasága, társadalma, művelődése Bethlen 

Gábor uralma alatt. 

Szakirodalom: 

Bethlen Gábor. In: Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp. 2002. 95-125. 

Makkai László: Bethlen Gábor és az európai művelődés, Századok, 1981. 4. sz. 673-697. old.  

 

2. Az olasz egységmozgalom magyarországi visszhangja 1848-1871 

Szakirodalom: 

Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar-olasz kapcsolatok történetéből. Gondolat, Bp., 1982. 

336-368. 

Hahner Péter: Risorgimento. Az egységes Olaszország létrejötte. Rubicon, 2011/3-4. szám, 66-73. old. 

 

3.  Kuláksors lakóhelyemen 1948-1956  

Gyarmati György: A Rákosi korszak. ÁBTL-Rubicon, 2011. 183-199.old 

Hantó Zsuzsa: Kulákok. Megkülönböztetés, megtörés, megsemmisítés. Rubicon, 2010. 9. szám, 44-57.old. 

Nagy József: A kulákkérdés és megoldása 1948-1953 közötti években, Múltunk 1999. 3 szám 41-97.old. 

 

 Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont). 

– Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintű érettségi vizsga követelményeire épül (az adott 

középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelőző 

évfolyamok tanulói 1790-ig, a az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai 

szakaszt lezáró évfolyam tanulói 1920-ig kaphatnak feladatokat), 30%-a pedig a választott 

pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez szükséges 

szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható. 

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Második forduló  

Első rész 

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 60 pont).  

– Feladatlap, amely szintén a kétszintű érettségi követelményeire épülő, a magyar és az egyetemes 

történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésből áll (az adott középiskola 

pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelőző évfolyamok 

tanulói 476-tól 1848-ig, az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt 

lezáró évfolyam tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak feladatokat). 

Második rész 

– A pályamunka értékelése (elérhető pontszám 80 pont). 

– A versenybizottság az értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamű tartalma, 

felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények 

teljesítése. 

Harmadik forduló (döntő)  

– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).  

– A pályamunka megvédése (elérhető pontszám 20 pont). 
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– A kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire is épülő gondolkodtató kérdések.  Az adott 

középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelőző 

évfolyamok tanulói 1711-1914-ig, az adott középiskola pedagógiai programja szerint a 

középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói az 1914-től napjainkig terjedő időszakra 

vonatkozóan kaphatnak feladatokat. A versenyzők egy témát és egy tétellapot húznak, melyen a 

feldolgozást segítő források szerepelnek. Rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság 

előtt ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez 

kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 

5-8 perc). (elérhető pontszám 40 pont). 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 5. (hétfő), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatok első részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási 

útmutató alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) 

eredményű. Az általános részben foglaltaknak megfelelően, a határidő betartását a postabélyegző 

(kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás 

nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbak 

második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az első rész 

felüljavítását a versenybizottság végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát. 

– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésőbb 2012. november 28-ig értesíti 

az iskolákat az eredményekről. 

A második forduló első részének időpontja: 2013. január 4. (péntek), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.  

– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. január 30-ig értesíti az iskolákat a 

második forduló első részének eredményeiről, és azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az 

Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2013. február 22-ig, akiknek a 

feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak 

megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után 

felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 

60 versenyző kerül. 

A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára 

adásának) határideje: 2013. február 22. (péntek) 

– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon 

keresztül 2013. március 26-ig értesíti az iskolákat az eredményekről. 

– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 

jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 22. (hétfő) 

– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján 

kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a 

helyezést. 

 

2.1.7 Dráma   
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A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutott versenyzőknek pályamunkát - 

választhatóan vagy egy elméleti pályamű elkészítése vagy egy gyakorlati feladat megoldásának felvétele - 
kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe 

vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV dráma pályamű(vek)".  

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az első 

fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

A pályamű elkészítésének szabályai: 

A versenybizottság két típusú pályaművet fogad el, ezek közül a versenyzőnek egyet kell elkészítenie a megadott 

témák alapján.  

– Az elméleti pályamű  

– terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával –10-12 

gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál lényegesen 

kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli. 

– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is 

figyelembe veszi az értékeléskor.  

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon 

kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli. 

– A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést. 

– A gyakorlati feladat  

– megoldását DVD-n kell eljuttatni a versenybizottsághoz. 

– A gyakorlati feladat rögzítésekor törekedni kell a néző szemszögéből készült, lehetőleg vágatlan 

felvételek elkészítésére. A rögzítés technikája és az utómunkálatok nem befolyásolják az 

eredményt. 

– A gyakorlati feladat megvalósítása során a versenyző tetszése szerint választott és tetszőleges 

számú diák vehet részt szereplőként. A versenyző saját belátása szerint dönthet arról, hogy saját 

pályamunkájában szereplőként részt vesz-e. Egy versenyző szereplőként más versenyző 

pályamunkájában is szerepelhet.  

–  A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga  

Az elméleti pályamunka témái: 

1.       Rendezői expozé – Örkény István: Pisti a vérzivatarban  

Foglalja össze a játszó szereplőknek a próbafolyamat kezdetekor, hogy a kiválasztott művet miért akarja 

bemutatni, milyen formai, színháztechnikai, jelmez és stiláris megoldásokban gondolkodik. Milyen dramaturgiai 

beavatkozást végez a szövegen, ezt indokolja meg! Illusztrálja a dramaturgiai beavatkozást egy kb. 4 oldalas 

szövegrészen (egy ön által kiválasztott jeleneten). Milyen színészi karakterekben gondolkodik, és milyen 

színjátékos stílust, színészvezetési elképzelést tart fontosnak ismertetni a társulattal? 
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2.       Dráma táblázatban – Elemezze Shakespeare Szentivánéji álom című drámájának valamelyik, ön által 

fontosnak ítélt egyik színét, jelenetekre bontva! ( A szín legalább három jelenetből álljon.)  

Az elemzést a következő táblázat szerint végezze: Jelenet/ Szereplők /Cselekmény/ Rendezői gondolat/ A 

megvalósítás formai elemei (díszlet, jelmez,kellék, zene, világítás)/ Egyéb (az eddigi kategóriákba nem beleférő 

gondolat, dramaturgiai megoldások, színészi mozgások stb.). 

 

3.       Ballada színpadra alkalmazása/alkalmassá tétele színpadi munkára/átdolgozása mai színpadra  

Arany János: Bor vitéz vagy Zács Klára 

 

A gyakorlati feladat témája: 

Jelenet, párbeszéd, monológ 
A versenyzők feladata Örkény István A színész halála vagy A pogány Süttő fia Süttő gondolatai…vagy A végzet 

című egyperces novellája 8-10 perces feldolgozásának megtervezése, elkészítése és rögzítése alapvető 

dramatikus formák alkalmazásával (pl.: állóképek, monológ(ok), jelenet(ek), párbeszéd(ek) készítésével.) A 

feldolgozás a novellában szereplő vagy nem említett személy(ek) szempontjaiból egyaránt történhet. 
 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

Feladatlap megoldása a következő témakörökből: 

– színház- és drámatörténet 

– színház- és drámaelmélet 

– színházi műfajok. 

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a dráma emelt szintű 

érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 

Második forduló 

– A pályamunkák elkészítése (elérhető pontszám 100 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).  

- Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)  

- A pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések  

- A versenybizottság az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatban kérdéseket tehet 

fel.  

– Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:  

- előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont). A versenyző egy szabadon választott verset, 

monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 

perc. 

- kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).  

A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság a részletes érettségi 

vizsgakövetelmények alapján feladatokat állít össze. Az egyes feladatokban meg kell adni az 

eljátszandó jelenet témáját és/vagy konfliktusszerkezetét és/vagy figuráit. Az egyes feladatokat 

annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy eljátszásuk nem igényelhet három percnél 

hosszabb időt. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek 

megfelelően a csoportok közösen húznak a 2, ill. 3 szereplőt igénylő tételek közül. A versenyzők a 

tételhúzás után maximum 5 perces felkészülési időt kapnak.  

 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. december 4. (kedd), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 
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– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalhoz kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). Az általános 

részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A 

határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.  

– A beküldött dolgozatok alapján a legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy 

benyújthassa pályamunkáját. Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. 

január 7-ig (hétfő) értesíti az iskolákat az eredményekről. Ezek alapján a versenyzőknek 2013. 

február 25-ig (hétfő) kell a pályamunkákat az Oktatási Hivatalhoz felterjeszteni (kézbesíteni vagy 

postára adni). A határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás 

nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) 

határideje: 2013. február 25. (hétfő). 

– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR 

programon keresztül 2013. március 22-ig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekről. 

– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. A 

döntőbe a legjobb 20 versenyző kerül. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 25. (csütörtök). 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi. 

– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntőben elért eredmények összesítése 

alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első fordulós feladatlap pontszáma határozza 

meg a helyezést.  

 

 



27 

 

2.2. Nem pályázatos tantárgyak 

2.2.1. Angol nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve 

angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt. 

A verseny anyaga 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Nyelvhasználati teszt, olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok. 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 125-130 perc, elérhető pontszám 110 pont). 

– Hallás utáni szövegértést ellenőrző feladatok (időtartam 35-40 perc, elérhető pontszám 32 pont). 

– Nyelvhasználati teszt (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

– Irányított fogalmazás (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 28 pont). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 30 pont).  

– Egy angol nyelven olvasott regény bemutatása beszélgetés formájában. A regény prózai mű legyen, 

verses, illetve képregény nem fogadható el. Az eredetileg angol nyelven írt, legalább 150 oldalas, 

nem adaptált változatú könyvet a versenyzőnek kell magával hoznia. Amennyiben a versenyző a 

könyvet nem tudja bemutatni a szóbeli kezdetén, a szóbeli rész értékelésekor a maximálisan 

elérhető pontszámnak legfeljebb fele adható.  

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).  

– Beszélgetés szöveg alapján (elérhető pontszám 30 pont): a második forduló eredményével egy 

időben az iskolák (ADAFOR-on keresztül, pdf állományban) megkapják a versenybizottságtól azt 

az öt témakört autentikus szövegben megjelenítve, amelyek közül egyet – a bizottság választása 

alapján – a versenyzőknek részletesen ki kell fejteniük, és álláspontjukat meg kell védeniük. 

– Társalgás kép alapján (elérhető pontszám 30 pont). 

A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag 

használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 13. (kedd), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási útmutató alapján.   

– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. február 6. (szerda), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzők hozzák magukkal a 

nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. 

melléklet)! 
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– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság a második fordulón elért összesített pontszámok alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2013. április 3. (szerda), a második 

kategóriában: 2013. április 4. (csütörtök) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntőn elért eredmények összesítése alapján 

kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló összesített pontszáma, majd 

a második forduló írásbeli pontszáma, további pontazonosság esetén a döntő eredménye határozza meg 

a helyezést. 

 

2.2.2. Biológia 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

 I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti 

óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen 

legfeljebb heti 6 órában tanulják a biológiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

 II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába. 

A verseny anyaga 

Első forduló 

 Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető maximális pontszám 150 pont). 

 Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat az 

 algák, gombák, növénytan, 

 eukarióta egysejtűek, szivacsok, állattan és etológia, 

 embertan, 

 vírusok, baktériumok, biokémia és sejttan, szövettan, 

 ökológia témaköréből.  

A felsorolt öt téma közül hármat kell kiválasztania a versenyzőnek, így összesen 150 feladatot kell 

megoldania.  

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Második forduló 

 Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető maximális pontszám 100 pont). 

 Feladatlap mindkét kategóriában: problémafeladatok (zárt és nyílt végű, elméleti, kísérletelemző és 

számolásos típus) és szakszövegek értelmezése. 

A feladatok megoldásához csak zsebszámológép használható, más segédeszköz nem. 

Harmadik forduló (döntő) 

 Gyakorlat (időtartam 120 perc, elérhető maximális pontszám 100 pont). 

 Laboratóriumi feladatok elvégzése és/vagy értelmezése mindkét kategóriában a teljes tananyagból, 

valamint a Növényismeret és az Állatismeret című könyvek (vagy ezzel egyenértékű információt 

tartalmazó egyéb kiadvány) teljes anyaga (a latin nevek, a határozókulcs szövege és a táblázatok 

adatai nélkül), esetleg terepi alkalmazása. 

A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép, másodpercmutatós óra, színes ceruza 

és vonalzó használható. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 22. (csütörtök), 14 óra. 

 A fordulót az iskolák bonyolítják le. 
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 A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

 A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

 A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. február 18. (hétfő), 10 óra. 

 A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzők hozzák 

magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)! 

 A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát. 

 A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2013. április 20. (szombat) 

A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

 A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntőben elért eredmények összesítése alapján 

kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntő forduló eredménye, majd az első 

forduló eredménye határozza meg a helyezést. 

 Az Oktatási Hivatal  legkésőbb 2013. április 24-ig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről 

az ADAFOR programon keresztül. 

 

2.2.3. Filozófia 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy 

részletes érettségi követelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzők és művek bibliográfiája szintén 

megtalálható az érettségi követelményekben. A jelentkezési határidő – más versenyektől eltérően – 2013. január 

11. (péntek). 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 120 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

– Feladatlap megoldása, amely a filozófia alapvető ismereteit tartalmazza. A következő témakörök 

fordulhatnak elő: 

– a filozófia alapvető fogalmai; 

– kiemelkedő filozófusok meghatározó gondolatai, művei; 

– a filozófiatörténet korszakai; 

– jellemző filozófiai problémák. 

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintű 

érettségi követelmények. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható. 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont). 

– A feladat a helyszínen megadott négy különböző filozófiai probléma közül egy választott téma 

elemzése zárthelyi dolgozatban. A versenyzőknek filozofálási készségükről és filozófiatörténeti 

alapismereteikről kell számot adni. A dolgozat elbírálásakor a tématartást, a filozófiai probléma 

lényegének megragadását, a filozófiatörténeti tudás és más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az 

érvelés és a probléma megközelítésének egyediségét, a saját álláspont érvényre juttatását, valamint a 
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szöveg arányosságát, nyelvi pontosságát értékeli a versenybizottság. 

– Irányadóak az emelt szintű érettségi követelmények. 

A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont). 

– Az emelt szintű érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót 

követően meghatározott 4 filozófiai probléma közül a versenyző a kihúzott témához kapcsolódóan 

kapja meg a feladatot (felkészülési idő: 20 perc). 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2013. február 1. (péntek), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 

versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a 

határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett 

dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbakat 

a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal az 

iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. február 20-ig értesíti az iskolákat az eredményekről. 

A második forduló időpontja: 2013. március 13. (szerda), 10 óra.  

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyről az ADAFOR programon 

keresztül értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló előtt. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal az 

iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. március 26-ig értesíti az érintett iskolákat az 

eredményekről, valamint a bizottság által meghatározott 4 témáról, amely a döntőbe jutott versenyzők 

felkészüléséhez szükséges. 

– A versenybizottság az első és a második fordulós dolgozatok pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 18. (csütörtök), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend 

adja. Pontazonosság esetén a döntőben szerzett pontszám határozza meg a helyezést. 

 

2.2.4. Fizika 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában, és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: Azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába. 

 II. kategória: Azok a gimnáziumi tanulók, akik a 9. évfolyammal kezdődően – az egyes tanévek heti 

óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen heti 

10 vagy annál több órában tanulják a fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 80 pont). 
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– Feladatlap mindkét kategóriában, amely öt, azonos pontértékű numerikus vagy paraméteres 

feladatot tartalmaz. Ezekből a versenybizottság csak négy feladat megoldását értékeli, mivel a 4/A 

és a 4/B feladat közül szabadon választhat a versenyző. A feladatlap tartalmának és 

követelményszintjének meghatározásában irányadóak az emelt szintű érettségi követelmények. 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 60 pont). 

– Feladatlap mindkét kategóriában, amely négy, azonos pontértékű, numerikus vagy paraméteres 

feladatot tartalmaz. Ezekből a versenybizottság csak három feladat megoldását értékeli, mivel a 3/A 

és a 3/B feladat közül szabadon választhat a versenyző. 

– A versenyzők – az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelő feladatok mellett – feladatot 

kaphatnak az alábbi témakörökből is: 

– hidrosztatika,   

– áramló folyadékok, 

– merev testek forgó mozgása. 

– adiabatikus folyamatok mennyiségi leírása 

Harmadik forduló (döntő) 

– Gyakorlat (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 40 pont mindkét kategóriában). 

– Laboratóriumi mérések elvégzése mindkét kategóriában. 

– A lehetséges témakörök és követelmények azonosak a második fordulóéval. 

A feladatok megoldásához valamennyi fordulóban zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, 

szakkönyv, példatár, a forgalomban lévő bármely függvénytáblázat, kézírásos jegyzet stb.) használható, de 

elektronikus kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.  

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 15. (csütörtök), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja 

el az Oktatási Hivatal a helyszínekre. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. február 14. (csütörtök), 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát.  

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2013. április 13. (szombat) 

– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. 

– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntőben elért eredmények 

összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő forduló eredménye határozza meg a 

helyezést. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 18-ig értesíti az iskolákat a döntő eredményeiről az 
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ADAFOR programon keresztül. 

 

2.2.5. Francia nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában, és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik francia-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve 

francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt. 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– autentikus szövegből kiinduló komplex nyelvi teszt, olvasott szöveg értése, szövegalkotási 

feladatok.  

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 130 perc, elérhető pontszám 90 pont). 

– nyelvi teszt, szövegalkotási feladat (időtartam 100 perc, elérhető pontszám 60 pont). 

– összesen legfeljebb 12 perc időtartamú szövegek hallás utáni megértését ellenőrző feladat 

(időtartam kb. 30 perc, elérhető pontszám 30 pont). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).  

Képből és/vagy szövegrészletből kiinduló, szövegértést is mérő társalgás. 

Harmadik forduló (döntő) 

– két szóbeli feladat két külön bizottság előtt  

– Szóbeli 1 (elérhető pontszám 30 pont) 

– Autentikus, legfeljebb 500 karakter terjedelmű, francia szövegből és/vagy képből kiinduló 

feladat, önálló témakifejtés szöveg és/vagy kép alapján.  

– Szóbeli 2 (elérhető pontszám 30 pont).  

– Képből és/vagy szövegrészletből kiinduló, véleményt kifejtő, érvelő beszélgetés (vita).  

Az értékelési szempontok a verseny helyszínén nyilvánosak. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 20. (kedd), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatok nyelvi teszt részfeladatát – az 1.3 pontban leírtak figyelembevételével – a szaktanárok 

(szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.  

– Az íráskészség feladat értékelését az országos tantárgyi versenybizottság végzi.  

– A nem megfelelő kategóriájú feladatlapot írt versenyzők dolgozatának elbírálására nincs mód, erre 

vonatkozó kérést a bizottság nem vesz figyelembe. 

– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyeknek nyelvi teszt részfeladata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. 

Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az 

iskoláknak. 

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a 

másfélszeresét kitevő legjobb nyelvi tesztekhez tartozó íráskészség feladatokat versenybizottság 

kijavítja, értékeli és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  



33 

 

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. február 8. (péntek) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzők hozzák magukkal a 

nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. 

melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 

jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2013. április 12. (péntek). 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi tesztjének, szövegalkotási 

feladatának, hallott szöveg értését ellenőrző feladatának, valamint a harmadik forduló eredményeknek 

az összesítése alapján kialakult sorrend adja.  

– Pontazonosság esetén sorrendben a jobb 2. fordulóbeli nyelvhelyességi, a döntő fordulóbeli szóbeli 

feladat, majd a 2. fordulóbeli szövegalkotási, és hallott szöveg értését mérő feladat eredménye határozza 

meg a helyezést. 

 

2.2.6 Informatika 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közreműködik a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara. 

– I. kategória: alkalmazási ismeretek 

– II. kategória: programozási ismeretek 

I. kategória 

A verseny anyaga 

Általános követelmények 

– képek, ábrák számítógépes előállítása, transzformálása, 

– szövegszerkesztési ismeretek, 

– táblázatkezelési ismeretek, 

– adatbázis-kezelési ismeretek, 

– prezentáció, 

– honlap-készítési ismeretek. 

Használható szoftvereszközök 

– A versenyzők választása szerint vagy MS-Windows 7 vagy Ubuntu 11.04, SuSe Linux 9, Red Hat 

Linux 9, Debian Linux 3 operációs rendszer alatt: MS Office 2007 (Access 2007, Excel 2007, Word 

2007, Powerpoint 2007) vagy MS Office 2010 (Access 2010, Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 

2010), OpenOffice.org 3.3.0, LibreOffice 3.3.4, MySQL, Paint, GIMP 2.6.11, SharePoint Designer 

2007, KompoZer. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az előbbieknél magasabb verziószámú program, 

erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket. 

Első forduló 

– Gyakorlat (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 400 pont). 

– 5-6 kisebb, reprodukciós jellegű feladat számítógépen. 

Második forduló 

– Gyakorlat (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 300 pont). 

– 4-7 feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján. 
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Harmadik forduló (döntő) 

– Gyakorlat (időtartam 360 perc, elérhető pontszám 300 pont). 

– 4-7 nagyobb feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján. 

A feladatok megoldásához csak a szervezők által biztosított számítógép használható, más segédeszköz nem.  

A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési 

módok és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 21. (szerda), 14 óra.  

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A versenymunkák közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által 

meghatározott pontszámot. A felterjesztés módjáról és címzettjéről a forduló előtt az Oktatási Hivatal 

értesíti az érintett iskolákat az ADAFOR programon keresztül. A határidő után felterjesztett 

versenymunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött versenymunkák közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő 

legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az 

eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. január 3-ig értesíti az érintett iskolákat az iskolai 

ADAFOR programon keresztül.  

A második forduló időpontja: 2013. február 9. (szombat), 9 óra. 

– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal  

által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken. 

– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az 

országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekről az Oktatási 

Hivatal legkésőbb 2013. március 1-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül. 

– A versenybizottság az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a 

második forduló pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai 

szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén sorrendben a 

második fordulóban szerzett pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. március 23.  (szombat), 10 óra. 

– A döntőt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve 

szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen. 

– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre 

kerekített értéke és a döntőben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. 

Pontazonosság esetén sorrendben a döntőben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett 

pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a helyezést. 

– Az eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 11-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR 

programon keresztül. 

II. kategória 

A verseny anyaga 

Általános követelmények 

– számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelői felületek kialakítása, 

különböző stílusú programozási nyelvek főbb jellemzői 

– számítástechnika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tantárgyak, az egyszerű 

adatfeldolgozás stb. köréből 

– rendszerszemléletű feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása. 

Használható szoftvereszközök 
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– MS Visual Basic 2008 Express, Geany 0.17 (Free Pascal) – fpc 2.4.2 fordítóval, gcc 3.4.2, MS Visual 

C# 2008 Express, Lazarus (Delphi) – fpc 2.2.4 fordítóval, Code:Bocks 10.05 – gcc fordítóval, Java 

nyelv a versenyzők választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve MS-Windows 7 operációs 

rendszer alatt. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az előbbieknél magasabb verziószámú 

fordítóprogram, erről az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzőket. 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 200 pont). 

– Feladatlap, amely 5-10 kisebb feladatot tartalmaz, a fent említett általános követelményeknek 

megfelelően. 

Második forduló 

– Gyakorlat (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 150 pont). 

– 3-5 kisebb program elkészítése számítógépen. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Gyakorlat (időtartam 360 perc, elérhető pontszám 150 pont). 

– 3-5 nagyobb program elkészítése számítógépen. 

A feladatok megoldásához az első fordulóban semmilyen segédeszköz nem használható, a második és harmadik 

fordulóban pedig csak a szervezők által rendelkezésre bocsátott számítógép. 

A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési 

módok és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 8. (csütörtök), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja 

el az Oktatási Hivatal a helyszínekre. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni, 

amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak 

megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után 

felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbakat 

a területi versenybizottságok felülvizsgálják, meghatározzák a továbbjutás ponthatárát, és az 

eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2012. december 7-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR 

programon keresztül.  

A második forduló időpontja: 2013. január 12. (szombat), 9 óra. 

– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal  

által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken. 

– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az 

országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekről az Oktatási 

Hivatal legkésőbb 2013. február 8-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül. 

– A versenybizottság az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a 

második forduló pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai 

szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén sorrendben a 

második fordulóban szerzett pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.  

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. március 9. (szombat), 10 óra. 

– A döntőt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve 

szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen. 

– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre 

kerekített értéke és a döntőben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. 
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Pontazonosság esetén sorrendben a döntőben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett 

pontszám, majd az első forduló pontszáma határozza meg a helyezést. 

– Az eredményekről az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. március 28-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR 

programon keresztül. 

 

2.2.7. Kémia 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti 

óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen 

legfeljebb heti 7 órában tanulják a kémiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába. 

A verseny anyaga 

Mindhárom fordulóban és mindkét kategóriában az elméleti, illetve a gyakorlati feladatok megoldásához 

általános, szerves és szervetlen kémiai ismeretekre egyaránt szükség van. 

Első és második forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont). 

– Feladatlap mindkét kategóriában, amely nyílt és zárt végű tesztfeladatokat és 7-9 elméleti, illetve 

számítási feladatot tartalmaz.  

A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép és függvénytáblázat használható, más 

segédeszköz nem. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Gyakorlat (időtartam 180-240 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

– Laboratóriumi feladatok mindkét kategóriában: kísérletelemzés, egyszerű preparatív feladatok, 

valamint minőségi és mennyiségi analízis a szervetlen és a szerves kémia tárgykörében.  

A feladatok megoldásához csak nem programozható zsebszámológép használható, más segédeszköz 

nem. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 19. (hétfő), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le.  

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján.  

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. február 11. (hétfő), 10 óra 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.  A versenyzők hozzák 

magukkal a megfelelő kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2013. április 6. (szombat), 10 óra 
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– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. 

– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntőben elért eredmények 

összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, 

majd az első forduló eredménye határozza meg a helyezést. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 11-ig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az 

ADAFOR programon keresztül. 

2.2.8. Latin nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. Azok a 10. évfolyamos tanulók is indulhatnak a versenyen, akik a 

korábbi évfolyamokon összesen legalább 200 órában tanulták a latin nyelvet, és azt jelenleg is tanulják. 

A verseny anyaga 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható 

(időtartam 60 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (időtartam 

120 perc, elérhető pontszám 80 pont). 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhető 

pontszám 80 pont) 

– A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár 

használatával (elérhető pontszám 20 pont) 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 7. (szerda) 14 óra 

A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási 

útmutató alapján.   

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 

a javítatlan fordításokkal együtt, amelyek megfelelnek a versenybizottság által meghatározott 

feltételeknek. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző 

(kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás 

nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a 

fordításaikat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja: 2013. február 7. (csütörtök) 10 óra 

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.  A versenyzők saját, 

nyomtatott szótárt használnak. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron 

belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. március 26. (kedd) 

A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzők saját, nyomtatott szótárt 



38 

 

használnak. 

– A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság 

esetén a döntő forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 19-ig értesíti az iskolákat a döntő eredményeiről az iskolai 

ADAFOR programon keresztül. 

 

2.2.9. Magyar irodalom 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell 

választaniuk, és abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre. 

A verseny anyaga 

A választható témák:  

1. Sinka István költészete 

2. Gárdonyi Géza regényei (Isten rabjai, A lámpás, Ida regénye, A láthatatlan ember, Egri csillagok) 

3. Örkény István drámái 

4. Szolzsenyicin írói világa 

 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc), elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap a tantervi követelmények témaköreiből (1945-ig). 

– Kérdések a választott témából. 

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap a versenyző által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekről (időtartam 60 

perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Elemző dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a versenyző által választott témában (időtartam 

240 perc, elérhető pontszám 80 pont). 

A megoldáshoz kizárólag a választott mű szövege használható – amelyről a versenyzőnek magának kell 

gondoskodnia –, más segédeszköz nem (pl. előre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel 

ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.). A feladatlapra rá kell írni a versenyző által használt (a mű szövegét 

tartalmazó) könyv adatait (szerző, cím, kiadó vagy kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és 

hivatkozások felhasználásakor meg kell nevezni a forrásmunka szerzőjét és címét. A forrás megjelölése 

nélküli idézet vagy utalás csökkenti a dolgozat értékét. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).  

– Kérdések a választott témával kapcsolatban. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. november 12. (hétfő), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján.   

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 
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– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbakat 

a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja: 2013. február 12. (kedd), 10 óra 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. 

– A feladatlapokat és az elemző dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató 

alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság az első fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért 

pontszámnak az összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok 

szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 11. (csütörtök) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét az első fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban 

és a döntőben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén 

a döntő forduló pontszáma határozza meg a helyezést. 

 

2.2.10. Matematika 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny 

három kategóriában zajlik, az I-II. kategóriában háromfordulós, a III. kategóriában kétfordulós. 

– I. kategória: szakközépiskolai tanulók. 

– II. kategória: a nem speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták. 

– III. kategória: a speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták. 

A verseny anyaga 

I. és II. kategória 

Minden forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, az elérhető pontszám változó). 

– Feladatlap, amely három-hat feladatot tartalmaz. 

A feladatok megoldásához bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját 

kézírásos jegyzet stb.) használható, de elektronikus eszköz (zsebszámológép, Internet, mobiltelefon stb.) 

nem. 

III. kategória 

Minden forduló 

– Írásbeli (időtartam 300 perc, az elérhető pontszám változó). 

– Feladatlap, amely három-öt feladatot tartalmaz. 

A feladatok megoldásához (programozható) zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, 

szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.) használható, de egyéb elektronikus 

kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem. 

A verseny szervezése 

I. és II. kategória 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. október 11. (csütörtök), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja 

el az Oktatási Hivatal a helyszínekre. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 
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adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

A második forduló időpontja mindkét kategóriában: 2013. január 8. (kedd) 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. 

– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a 

továbbjutás ponthatárát.  

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges 

létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja mindkét kategóriában: 2013. március 6. (szerda) 10 óra. 

– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét II. kategóriában a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. 

Az I. kategóriában a döntőben szereplő versenyzők végeredményébe a versenybizottság a 2. fordulóban 

elért pontszám 20%-át beszámítja, és az így kapott pontszám alapján sorrendez. 

– A Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 16-ig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az 

ADAFOR programon keresztül. 

III. kategória 

Az első forduló időpontja: 2012. november 29. (csütörtök), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapot az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el 

az Oktatási Hivatal a helyszínekre. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság az első forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú 

szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A második forduló (döntő) időpontja: 2013. március 6. (szerda), 11 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét a döntőben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 16-ig értesíti az érintett iskolákat a döntő eredményeiről az 

ADAFOR programon keresztül. 

 

2.2.11. Német nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik.  

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik német-magyar két tanítási nyelvű képzésben vagy 

német nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt, illetve a német 

nemzetiségi középiskolák tanulói, valamint azok, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv szerint 

tanulták a német nyelvet. 

A verseny anyaga 
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Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90 perc, elérhető 

pontszám 50 pont). Megoldásához segédeszköz nem használható. 

– Fogalmazás (levél, értekezés megadott szempontok és terjedelem meghatározásával (időtartam 90 

perc, elérhető pontszám 50 pont). A megoldáshoz használható bármely nyomtatott szótár. 

Második forduló 

– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (időtartam 90 perc, elérhető 

pontszám 50 pont).  

– Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feleletválasztásos feladatlap 

kitöltése háromszori meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 30 pont).  

– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű szöveg értő felolvasása, tartalmának 

összefoglalása német nyelven, rövid beszélgetés a szöveg témájához kapcsolódva 8-10 perc 

felkészülési idő után. A felkészülés során a versenyző jegyzetet készít, amelyet a feladat megoldásakor 

felhasználhat a szöveget ekkor már nem láthatja (elérhető pontszám 60 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

– Hat-nyolc perces összefüggő szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap kitöltése háromszori 

meghallgatás után (időtartam 30 perc, elérhető pontszám 30 pont) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).  

– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvű autentikus (irodalmi szöveg, publicisztika, 

újságcikk stb.) szöveg – elolvasást követő – tartalmi összefoglalása, és elemző beszélgetés a szöveg 

szókincséről és nyelvtanáról német nyelven (elérhető pontszám 45 pont). 

– Képi stimulussal induló beszélgetés (nem képleírás!) az emelt szintű érettségi témakörei alapján pl.: 

olvasmányélmények, országismereti témák a német nyelvterületre vonatkozóan (elérhető pontszám 

45 pont). 

A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság által összeállított 

segédanyag (kép, szöveg stb.) használható. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 26. (hétfő), 14 óra  

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatok tesztfeladatát (fogalmazást nem) a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik 

központi javítási útmutató alapján.  

– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni) a javítatlan fogalmazásokkal együtt, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott 

pontszámot. 

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és 

meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő 

betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett válaszlapokat az 

Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2013. február 4. (hétfő), a II. kategóriában: 2013. 

február 5. (kedd) 

 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzők 

hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló 

igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek összesített 
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pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja 

ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2013. április 8. (hétfő), a II. kategóriában 2013. 

április 9. (kedd) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a 

harmadik fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság 

esetén sorrendben a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma, majd a döntő forduló 

szövegértési feladatának pontszáma határozza meg a helyezést. 

 

2.2.12. Olasz nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdődően – az egyes tanévek heti 

óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen 

legfeljebb heti 18 órában tanulják az olasz nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem sorolhatók az I. kategóriába (köztük az olasz-

magyar két tanítási nyelvű képzésben vagy az olasz nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben 

részt vevő/részt vett tanulók is). 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás). 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 80 perc, elérhető pontszám 70 pont).  

– Nyelvi feladatlap (szókincs, szövegértés) (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont). 

– Öt percnél nem hosszabb eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap 

(időtartam 20 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 40 pont).  

– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidő, 

kultúra, Olaszország, Magyarország) általános megközelítésben. 

Harmadik forduló (döntő) 

– Írásbeli (időtartam (30 perc, elérhető pontszám 20 pont). 

– Hét percnél nem hosszabb videofelvétel (olasz tv-műsor részlete, például interjú, vetélkedő, 

ismeretterjesztő műsor, reklám, show, szappanopera) megértését ellenőrző feladatlap megoldása. A 

kérdések nemcsak a verbális, hanem a vizuális információkra is vonatkoznak (gesztusnyelv). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 40 pont).  

– Helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, könyv- vagy filmismertetés, úti program stb.) 

megértését ellenőrző beszélgetés: kifejező felolvasás, egyes aláhúzott szövegrészek, kifejezések 

értelmezése, válaszadás a szöveggel kapcsolatos kérdés(ek)re. 

A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által biztosított segédanyag 

használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 27. (kedd), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 
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– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján.   

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja az I. kategóriában: 2013. február 20. (szerda) 10 óra, a II. kategóriában: 

2013. február 21. (csütörtök) 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzőknek 

magukkal kell hozni a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelő kategóriaválasztásról szóló 

igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 

jutó versenyzőket. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a 

továbbjutásról, további pontazonosság esetén a hallott szöveg értése feladat pontszáma, majd a szóbeli 

feladat pontszáma dönt a továbbjutásról.  

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában: 2013. április 16. (kedd), 10 óra, a II. 

kategóriában: 2013. április 17. (szerda) 10 óra. 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapjának és a harmadik 

fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a 

videofelvétel megértését ellenőrző feladatlappal elért pontszám, további pontazonosság esetén a szóbeli 

feladat eredménye határozza meg a helyezést. 

 

2.2.13. Orosz nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az 

iskola pedagógiai programja alapján, tanítási órákon tanulják. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a 

tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt 

Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén 

született és élt. 

A verseny anyaga 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 145 pont).  

– Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése). 

Második forduló  

– Írásbeli (időtartam 90 perc, elérhető pontszám 90 pont) 

– Nyelvi feladatlap (időtartam 30 perc, nyelvtan, nyelvhasználat; elérhető pontszám 40 pont) 

– Fogalmazási feladat (időtartam 45 perc, elérhető pontszám 30 pont) 

– Hallott szöveg értése (időtartam 15 perc, elérhető pontszám 20 pont) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont) 

– Beszélgetés az érettségi követelmények témakörei alapján (elérhető pontszám 45 pont) 

– Képleírás, beszélgetés a kép alapján (elérhető pontszám 45 pont) 

Harmadik forduló (döntő) 
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– Írásbeli (elérhető pontszám 15 pont) 

– Hallott vagy audiovizuális szöveg értése (időtartam 15 perc) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 90 pont).  

– Véleményt kifejtő beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvű szöveg alapján (elérhető pontszám 45 

pont) 

– Beszélgetés egy előre megadott, orosz nyelvű szépirodalmi műről (annak szerzőjéről, a korról, 

amelyet a mű bemutat, és amelyben született) vagy egy kultúrtörténeti témáról (elérhető pontszám 

45 pont).  

 

A második forduló eredményével egy időben az iskolák megkapják a versenybizottság által kijelölt 

alkotásokat/forrásokat, amelyek közül egyet kell a versenyzőnek a beszélgetés alapjául megjelölnie. 

A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megjelölt segédanyag 

használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja: 2012. december 3. (hétfő), 14 óra 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató 

alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára 

adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben 

foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő 

után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja: 2013. február 15. (péntek), 10 óra 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.  A versenyzők hozzák 

magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet). 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság az első és második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a 

lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó 

versenyzőket. 

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2013. április 19. (péntek), 10 óra 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend 

adja. Pontazonosság esetén a döntő forduló pontszáma határozza meg a helyezést. 

 

2.2.14. Spanyol nyelv 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két 

kategóriában és három fordulóban zajlik. 

– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába. 

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzésben, illetve 

spanyol nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt. 

 A verseny anyaga 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 150 pont).  

– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés, íráskészség feladatok (a középszintű érettségi 
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követelmények alapján) 

Második forduló 

– Írásbeli (időtartam 30-40 perc, elérhető pontszám 40 pont). 

– Összefüggő szövegek hallás utáni megértését ellenőrző feladatlap: élőbeszéd és gépi hang (magnó 

vagy videó). 

– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont). 

– Szituációs feladat (időtartam 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont). 

– Képleírás (időtartam 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont). 

Harmadik forduló (döntő) 

– Írásbeli (időtartam 50 perc, elérhető pontszám 45 pont). 

– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés. 

– Szóbeli (időtartam kb. 30 perc, elérhető pontszám 105 pont). 

– Beszámoló az előre megadott házi olvasmányok egyikéből a tanulók választása szerint (időtartam 

8-10 perc, elérhető pontszám 45 pont).  

A versenybizottság által kijelölt szövegeket a második forduló eredményének közlése után – a 

döntő előtt legalább egy hónappal – megkapják az iskolák. Ezek közül egyből kell a versenyzőnek 

részletes beszámolóra felkészülni. 

– Társalgás a spanyol nyelv részletes érettségi vizsgakövetelményei témaköreiből (időtartam 8-10 

perc, elérhető pontszám 30 pont). 

– A helyszínen kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg tartalmának összefoglalása spanyol nyelven 

6-7 perces felkészülés után (a felelet időtartama 4-5 perc, elérhető pontszám 30 pont).  

A versenyfeladatok megoldásához egyik fordulóban sem használható semmilyen segédeszköz. 

A verseny szervezése 

Az első forduló időpontja mindkét kategóriában: 2012. november 28. (szerda), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatoknak a javítási útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári 

munkaközösségek) értékelik a központi javítási útmutató alapján. 

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 

a javítatlan fogalmazási (íráskészséget mérő) feladatokkal együtt, amelyeknek a helyben értékelt része 

elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.  

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az 

iskoláknak. 

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét 

kitevő legjobbak feladatlapjainak javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fogalmazási feladatokat 

értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

A második forduló időpontja az I. kategóriában 2013. február 19. (kedd), a II. kategóriában: 2013. 

február 25. (hétfő) 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzőknek 

magukkal kell hozniuk a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet), és a megfelelő kategóriaválasztásról 

szóló igazolást (3. sz. melléklet)! 

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. 

– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma 

alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 

jutó versenyzőket.  

A harmadik forduló (döntő) időpontja az I. kategóriában 2013. április 10. (szerda), a II. kategóriában: 
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2013. április 15. (hétfő)   

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.  

– A verseny végeredményét kategóriánként a döntőben elért eredmények összesítése alapján kialakult 

sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány alapján elért 

eredmény határozza meg a helyezést. 

 

2.2.15. Horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, szerb 

nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv 

A tantárgyak versenyein az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A versenyek 

egy kategóriában és két fordulóban zajlanak. A nyelv és irodalom versenyeken indulhatnak a nemzetiségi 

középiskolák tanulói (akik legalább 6 évig magyarországi közoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat), 

a szlovén nemzetiségi nyelv versenyen pedig azok a nem nemzetiségi középiskolába járó tanulók, akik 

nemzetiségi program szerint tanulják a szlovén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén 

nemzetiségi nyelv 9-10. évfolyamának anyagából. 

A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban 

Első forduló  

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen 

segédeszköz (szótár stb.) nem használható (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 30 pont). 

– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 70 

pont):  

– Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német, 

román, szerb, szlovák – nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez, 

illetve irodalmi alkotáshoz (elérhető pontszám 50 pont). 

– Funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 20 pont) 

A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható. 

Második forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).  

– Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelően. 

– Az érettségi követelményekhez kapcsolódó téma részletes kifejtése. 

– A német nemzetiségi nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom verseny esetén népismereti 

téma a magyarországi német illetve a szlovák nemzetiség kultúrájáról, népszokásairól, és 

nemzetiségi vonatkozású emlékhelyekről. 

A verseny anyaga szlovén nemzetiségi nyelvből 

Első forduló 

– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).  

– Nyelvhelyességi-szövegértési feladatok (időtartam 60 perc, elérhető pontszám 50 pont) 

– Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható 

(elérhető pontszám 25 pont). 

– Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhető 

pontszám 25 pont). 

– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 50 

pont): 

– fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve 

magyarországi szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez 

vagy egy általános témakörhöz (elérhető pontszám 35 pont), 
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– rövidebb terjedelmű funkcionális szöveg megalkotása (elérhető pontszám 15 pont). 

A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyűjtemény, illetve egynyelvű szótár használható. 

Második forduló (döntő) 

– Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).  

– Kötetlen beszélgetés a mindennapi élet témaköreiben. 

– Tananyaghoz kapcsolódó irodalmi és népismereti téma önálló, részletes kifejtése. 

A versenyek szervezése 

Az első fordulók időpontja: 2013. január 17. (csütörtök), 14 óra. 

– A fordulót az iskolák bonyolítják le. 

– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) 

értékelik központi javítási útmutató alapján.  

– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalba kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). Nemzetiségi 

német nyelv és irodalomból a dolgozatok közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyeknek szövegértési 

feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. 

– A beküldött dolgozatok szövegértési, nyelvi feladatlapjait a versenybizottság felülvizsgálja, a 

szövegalkotási, fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.  

– A versenybizottság az első forduló dolgozatainak összes pontszáma alapján választja ki a döntőbe jutó 

versenyzőket. 

A második fordulók (döntők) időpontja:  

román nyelv és irodalom:  2013. március 22. (péntek) 

szlovák nyelv és irodalom:  2013. március 22. (péntek) 

szlovén nemzetiségi nyelv:  2013. március 22. (péntek) 

 német nemzetiségi nyelv és irodalom: 2013. március 25. (hétfő) 

 szerb nyelv és irodalom:   2013. március 25. (hétfő)  

 horvát nyelv és irodalom:  2013. március 25. (hétfő) 

 

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.  

– A verseny végeredményét az első fordulóban szerzett pontszámok, és a döntőben elért eredmények 

összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első forduló pontszáma határozza 

meg a helyezést. 
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(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) 

1. sz. melléklet 

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 

 

.............................................................................. 

a középiskola hosszú bélyegzője 

 

Az élő idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,  

– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülőjük beszélt anyanyelve, 

– akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább 

egy évet töltöttek az adott nyelvterületen, 

– akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott 

nyelvterületen, 

– akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két 

tanítási nyelvű – iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv. 

– Az orosz nyelvi versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az iskola pedagógiai 

programja alapján, tanítási órákon tanulják. Nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük 

betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak 

területén, illetve egyik vagy mindkét szülőjük az egykori Szovjetunió területén született és élt. 

 

A középiskola OM-azonosítója:.............................................,települése: …...................................................... ......, 

neve: .................................................................................................................... ....................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

A tanuló neve: ….............................................................................................................. évf.: ........... oszt.: ........... 

 

Alulírottak kijelentjük, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló ..................................................................... 

nyelvből megfelel a fenti, általános részvételi feltételeknek, és az adott nyelvre vonatkozó részletes feltételeket 

megismertük.  

 

Dátum: .......................................................................................... ........... 

 

............................................................................................. 

                       a tanuló aláírása 

............................................................................................. 

 

............................................................................................ 

a szülők (gondviselők) aláírása
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2. sz. melléklet 

..................................................................... 

a középiskola hosszú bélyegzője 

Jelentkezési lap OKTV-re 

A tanuló neve:...............................................................................................évf.: .......... ...., oszt.: ............., tanulói azonosító:……………………………………………….. 

tantárgy kategória felkészítő tanár(ok) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

................................................................................., dátum: ...............................................................  ............................................................................................. 

a tanuló aláírása



50 

 

 

3. sz. melléklet 

(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) 

 

 

............................................................................. 

a középiskola hosszú bélyegzője 

 

 

 

 

Igazolás OKTV kategóriához 

 

 

 

 

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: .................................................... ........, 

neve:.................................................................................... ........................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

A tanuló neve: ....................................................................................................................... ...... évf.: ........... oszt.:  

 

Igazolom, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak 

megfelelően jelentkezett a(z)................................................................................................ ...................................... 

tantárgy versenyének ............................... kategóriájába. 

 

Dátum: .....................................................................................................  

 

 

PH 

....................................................................... 

igazgató 
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4. sz. melléklet 

(Minden pályamunkához zárt borítékban mellékelni kell. A borítékon csak a jelige szerepelhet.) 

 

.............................................................................. 

a középiskola hosszú bélyegzője 

 

ADATLAP pályamunkához 

 

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ......................................................., 

neve: ....................................................................................................................... ........................................ 

................................................................................................................................ ..................................................... 

címe: ..................................................................................................................................................................... 

A tanuló neve: ....................................................................................................................... ...... évf.: ........... oszt.: 

A pályázatos verseny neve: .................................................................................................. ................................ 

A pályamunka jeligéje:....................................................................... ................................................................. 

A választott téma (rajz és vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

A felkészítő tanár(ok) neve: 

................................................................................................................................................................... ..................

..................................................................................................................................................................................... 

A dráma, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a művészettörténet, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny 

esetében az alábbi szövegben alá kell húzni a *-gal, illetve **-gal jelölt szövegrészek közül a tanulóra vonatkozó 

részt. 

*A tanuló a középiskolában tanulja/tanulta a tantárgyat 

** önálló tantárgyként 

** az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve. 

*A tanuló az adott tantárgyból a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tett. 

 

Dátum: .....................................................................................................  

 

PH 

....................................................................... 

igazgató 
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5. sz. melléklet 

(Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) 

 

 

............................................................................. 

a középiskola hosszú bélyegzője 

 

Igazolás 

az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt 

lezáró évfolyamot kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 

 

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: .................................................... ., 

neve:......................................................................................................................................................... ...................

............................................................................................................................................................... 

címe: ....................................................................................................................... ............................................ 

 

„Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettővel 

megelőző középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidő 

előtt: 

 

- sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból, vagy 

 

-  a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi 

követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejeződő oktatásban legalább a tízedik, a 13. 

évfolyammal befejeződő oktatásban legalább a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag.” * 

 
*A teljesített feltétel aláhúzandó. 

 

A tanuló neve: ..................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ….. 

Igazolom, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló ………………………………………… tantárgyból 

…………………. kategóriában a megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re: 

 

 

…………………………………………….……………., dátum: ....................................................................... 

 

 

PH 

……………....................................................................... 

igazgató 
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6. sz. melléklet 

 

Verseny megnevezése 
Első forduló 

2012/2013 

Második forduló 

2013 

Döntő forduló 

2013 

Pályázatos versenyek: 

Földrajz november 6. (kedd) január 7. (hétfő) április 23. (kedd) 

Magyar nyelv november 14. (szerda) január 23. (szerda) április 5. (péntek) 

Mozgóképkultúra és médiaismeret január 7. (hétfő) -- 
március 4. (hétfő) és 

március 20. (szerda) 

Művészettörténet október 15. (hétfő) február 13. (szerda) április 24. (szerda) 

Rajz és vizuális kultúra január 10. (csütörtök) február 22. (péntek) március 27. (szerda) 

Történelem november 5. (hétfő) január 4. (péntek) április 22. (hétfő) 

Dráma december 4. (kedd) február 25. (hétfő) április 25. (csütörtök) 

Nem pályázatos versenyek: 

Angol nyelv I. kategória november 13. (kedd) február 6. (szerda) április 3. (szerda) 

Angol nyelv II. kategória november 13. (kedd)  február 6. (szerda) április 4. (csütörtök) 

Biológia I. kategória november 22. (csütörtök) február 18. (hétfő) április 20. (szombat) 

Biológia II. kategória november 22. (csütörtök) február 18. (hétfő) április 20. (szombat) 

Filozófia február 1. (péntek) március 13. (szerda) április 18. (csütörtök) 

Fizika I. kategória november 15. (csütörtök) február 14. (csütörtök) április 13. (szombat) 

Fizika II. kategória november 15. (csütörtök) február 14. (csütörtök) április 13. (szombat) 

Francia nyelv I. kategória november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) 

Francia nyelv II. kategória november 20. (kedd) február 8. (péntek) április 12. (péntek) 

Informatika I. kategória november 21. (szerda) február 9. (szombat) március 23. (szombat) 

Informatika II. kategória november 8. (csütörtök) január 12. (szombat) március 9. (szombat) 

Kémia I. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) 

Kémia II. kategória november 19. (hétfő) február 11. (hétfő) április 6. (szombat) 

Latin nyelv november 7. (szerda) február 7. (csütörtök) március 26. (kedd) 

Magyar irodalom november 12. (hétfő) február 12. (kedd) április 11. (csütörtök) 

Matematika I. kategória október 11. (csütörtök) január 8. (kedd) március 6.(szerda) 

Matematika II. kategória október 11. (csütörtök) január 8. (kedd) március 6. (szerda) 

Matematika III. kategória november 29. (csütörtök) --- március 6. (szerda) 

Német nyelv I. kategória november 26. (hétfő) február 4. (hétfő) április 8. (hétfő) 

Német nyelv II. kategória november 26. (hétfő) február 5. (kedd) április 9. (kedd) 

Olasz nyelv I. kategória november 27. (kedd) február 20. (szerda)  április 16. (kedd) 

Olasz nyelv II. kategória november 27. (kedd) február 21. (csütörtök) április 17. (szerda) 

Orosz nyelv december 3. (hétfő) február 15. (péntek) április 19. (péntek) 



54 

 

Spanyol nyelv I. kategória november 28. (szerda) február 19. (kedd) április 10. (szerda) 

Spanyol nyelv II. kategória november 28. (szerda) február 25. (hétfő) április 15. (hétfő) 

 

Nemzetiségi versenyek: 

Román nyelv és irodalom január 17. (csütörtök) --- március 22. (péntek) 

Szlovák nyelv és irodalom január 17. (csütörtök) --- március 22. (péntek) 

Szlovén nemzetiségi nyelv január 17. (csütörtök) --- március 22. (péntek) 

Szerb nyelv és irodalom január 17. (csütörtök) --- március 25. (hétfő) 

Horvát nyelv és irodalom január 17. (csütörtök) --- március 25. (hétfő) 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom január 17. (csütörtök) --- március 25. (hétfő) 

 

 


