
Versenyszabályzat 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére 

hirdeti meg nagy múltú és népszerű levelező tanulmányi versenyét, több tantárgyból. 

A verseny feladatai nem a tananyag elsajátításának ellenőrzését szolgálják. 

Minden tárgyból az érdeklődés felkeltése, a szaktárgy megszerettetése a cél.  

Ezért a feladatok kreativitásra, önálló búvárkodásra ösztönöznek, gyakran tréfásak, hogy a 

játszva tanulás élményét biztosítsák a résztvevőknek. 

A feladatsorok a problémamegoldó képességet, a kompetencia alapú tudást kiemelten 

fejlesztik, ezért azokat több évfolyamnak fogalmazzuk, a megoldásokat azonban mindig 

évfolyamonként értékeljük.  

A verseny 6 fordulóból áll, három fordulót az első, hármat a második félévben rendezünk. Az 

első 5 fordulóban legmagasabb pontszámot elérő diákok országos döntőn vehetnek részt. 

A verseny tárgyai: 

Matematika 1., 2., 3–4., 5–6., 7–8. évfolyam 

Magyar nyelv, nyelvi játékok 1., 2., 3–4., 5–6., 7–8. évfolyam 

Természetismeret 1., 2., 3–4., 5–6., 7–8. évfolyam 

Olvasás, szövegértés 2., 3–4. évfolyam 

Irodalom, szövegértés 5–6., 7–8. évfolyam 

Történelem 5–6., 7–8. évfolyam 

Rátermettség (kompetencia) 3–4., 5–6., 7–8. évfolyam 

Angol kezdő, haladó 

Német kezdő, haladó 

Kezdő az, aki legfeljebb 3 éve tanulja az adott nyelvet. 

A megoldások értékelése: 

A megoldásokat kódlapra kell írni. A kódlapon csak az egyértelmű, javítás nélküli 

megoldások értékelhetők. A megoldások beküldésének határidejét minden fordulóban 

jelezzük. Minden helyes megoldás 1 pontot ér. A megoldások értékelése fordulónként, 

minden forduló zárását követően történik.  A határidő lejártát követően beérkezett 

megoldások nulla pontot kapnak. Az értékeléseket a következő forduló kérdéseivel, a helyes 

megoldásokat egy fordulóval később küldjük. Az eredményeket és a megoldásokat az 

interneten is közöljük. 

Az országos döntő lebonyolítása: 

Az országos döntőt megyénként, a Bendegúz Akadémia megyei bázisiskoláiban bonyolítjuk 

le. Amennyiben egy versenyző több tantárgyból is bejut az országos döntőbe, úgy a 

feladatsorokat az általa eldöntött sorrendben írhatja meg. 

 

 



Az országos döntő értékelése, eredményhirdetés: 

A döntő megoldásainak értékelése központilag történik., Az eredményekről minden 

résztvevőt levélben értesítünk, a jutalmakat postai úton küldjük el a díjazottaknak.  Az 

eredményeket az interneten (http://bendeguzakademia.hu/Letoltesek/) is közzé tesszük. 

Mit nyújt Bendegúz a résztvevőknek? 
Minden résztvevő ajándékot kap. A 2012–13-as verseny ajándéka 

egy nagy kedvenc: a PEONZA. 

Ezen kívül mindenki kap egy vidám, mutatós mappát, 

melyben összegyűjthetik a feladatlapokat és a megoldásokat. 

Ösztönzésként minden fordulóban meglepetés ajándékot és csokoládét küldünk. 

Néhány fordulóban külön díjért játékos feladványokat, fejtörőket oldhatnak meg a 

versenyzők. 

Díjazás: 

A tanulók munkáját elért pontszámuk alapján félévkor világító arany, ezüst vagy bronz 

kitűzővel, év végén pedig nyakba akasztható, villogó arany-, ezüst vagy bronzéremmel 

értékeljük, valamint elismerő oklevelet is küldünk. 

Külön jutalmazzuk a kitartó és rendszeres munkát, ezért Bendegúz kalendáriumot 

küldünk annak, aki egész évben játszik. 

Az országos döntőn tantárgyanként az első három helyezett tárgyjutalmat kap. 

 

Jutalmazzuk a pedagógusokat és az iskolákat is. 

 

A verseny szervezését és lebonyolítását, a tanulók felkészülését kapcsolattartó pedagógusok 

segítik. Az Ő munkájukat is elismerjük, díjazzuk.  

A diákok eredményei alapján az iskolák is elismerésben és jutalomban részesülnek. 

 

Jelentkezés: 

A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat az iskolákba postázzuk.  

Jelentkezés egyszerű és gyors az interneten: 

Ha a küldeményeket az iskolába kérik a résztvevők, úgy jelentkezni az iskolában a 

pedagógusoknál lehet.  

Szülői engedéllyel egyéni nevezésre is van lehetőség. Ekkor otthoni címre küldjük a verseny 

anyagait. 

 

http://bendeguzakademia.hu/Letoltesek/
http://bendeguzakademia.hu/peonza/


Nyomtatott Jelentkezési lapot csak abban az esetben használjanak, ha az internetes 

jelentkezés bármilyen okból akadályba ütközne. 

Ha a már rögzített és véglegesített, beküldött nevezéshez képest változtatást szeretnének, 

kérjük, email-en jelezzék: jelenkezes@bendeguzakademia.hu 

 

Nevezési díj: NEM VÁLTOZOTT. 

2012/13-as tanévben a tavalyi díjon nevezhetnek a résztvevők! 

 
· Az iskolai nevezési díj: 2700 Ft/félév/tárgy.  

  Ebben az esetben minden küldeményt az iskolába, 

  a játék kapcsolattartó tanárának címezve  kapnak a versenyzők. 

· Ha a postát a diákok a lakcímükre kérik, a részvétel díja 4000 Ft/félév/tárgy 

· Fizetéskönnyítés: az éves nevezési díj két részletben is fizethető. 

  Első részlet: 2012. október 15-ig, második részlet 2013. január 14-ig. 

 

Garanciát vállalunk! 

Diákok, pedagógusok és szülők visszajelzései évek óta megerősítik, hogy a Bendegúz 

Akadémia tanulmányi versenye az egyik legkedveltebb tudáspróba: hasznos, izgalmas és 

színvonalas. 

Ha azonban a versennyel pedagógus, szülő vagy tanuló mégis elégedetlen, 

vagy a nevező mégsem kíván játszani, lemondhatja a részvételt az 1. forduló 

megoldásainak beküldési határidejéig. 

A befizetett nevezési díját ez esetben visszatérítjük. 

 

mailto:jelenkezes@bendeguzakademia.hu

