Tudásbajnokság
versenykiírása
2018 -2019
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére
hirdeti meg Tudásbajnokság tanulmányi versenyét, több tantárgyból.
A verseny feladatai elsősorban nem a tananyag elsajátításának egyszerű ellenőrzését
szolgálják.
Minden tárgyból
− az érdeklődés felkeltése,
− a szaktárgy megszerettetése a cél,
− a feladatok nehézségi foka pedig igazodik az életkorhoz,
ugyanakkor alkalmas arra, hogy a versenyzők versenyhelyzetben
bizonyítsák választott tantárgyukból a tudásukat, felkészültségüket.
Ezért a feladatok
− kreativitásra,
− önálló búvárkodásra ösztönöznek,
− gyakran tréfásak, hogy a játszva tanulás élményét biztosítsák a résztvevőknek,
− a problémamegoldó képességet, a kompetencia alapú tudást kiemelten fejlesztik,
− és természetesen alkalmasak arra, hogy a versenyzők bizonyítsák tudásukat a
választott tantárgyakból.
A feladatsorok minden tárgyból évfolyamonként készülnek.

A Tudásbajnokság komplett tanulmányi verseny, ahol a versenyzők
1 nevezéssel 2 teljes értékű tanulmányi versenyben vesznek részt:
− egy hat fordulós levelezőversenyen, és
− egy felmenő rendszerű, beülős versenyen megyei fordulóval.
és IGAZI országos döntővel.

A levelező szakasz ideális felkészülést biztosít a megyei fordulóra és az országos
döntőre.
A versenyzők 3 versenycsomag közül választhatnak:
Start (online): mindenkinek ajánlott, akár kedveli a választott tantárgyat,
és még többet szeretne tudni belőle, akár nehézségei vannak, és tudja,
hogy a gyakorlás sokat segíthet.

Optimum (online + küldemény): megéri mindazoknak, akik szeretik, ha színes,
izgalmas anyagokat kapnak, ha örülnek, amikor minden fordulóval apró ajándékok
érkeznek, büszkék, ha munkájukat ajándékkönyvvel, oklevéllel ismerik el;
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Extra (online+küldemény+extra feladatok, jutalmak): a legjobb befektetés a
fejlődésbe, tanulásba azok számára, akiknek kihívás, ha minden fordulóban izgalmas extra
fejtörőket kapnak, nyereményjátékon vehetnek részt, fordulónként kedvezményre
jogosító könyvkupon segítségével gazdagíthatják könyvtárukat, év végén pedig névre
szóló jutalomkönyvnek örülhetnek.
A csomagok a versenyfeladatokban NEM különböznek.
Az egyes versenycsomagok tartalmát minden évben közzé tesszük az iskolákba küldött
színes tájékoztatókon, valamint a www. tudasbajnoksag. hu oldalon.
Egy versenyző több tantárgyból és akár tantárgyanként különböző versenycsomaggal
is versenyezhet.

Megyei fordulóra a jelentkezés önkéntes. Feltétele, hogy a versenyző
− a megyei fordulóig kiküldött valamennyi forduló feladatait megoldja, és a
megoldásokat határidőre beküldje,
− előzetes regisztráción a megadott határidőig jelezze a megyei fordulón
való részvételi szándékát,
− valamint a verseny éves nevezési díja rendezett legyen.
A megyei fordulót megyénként rendezzük, megyei bázisiskolákban;
Időpontja 2019. április 10.
A rendező iskolák felkérésekor arra törekszünk, hogy lehetőleg megyeszékhelyen
rendezhessük a fordulót, de azt is figyelembe vesszük, ha egy iskolából kiemelkedően
sokan neveznek a megyei fordulóra. Ez utóbbi szempont alapján szervezzük néhány
megyében a székhelytől eltérő helyszínen a megyei fordulót.
Mivel a megyei bázisiskolákat évente kérjük föl a közreműködésre, a végleges
helyszíneket a megyei forduló előtt kb. 2 héttel közöljük a Tudásbajnokság honlapján,
valamint erről értesítést küldünk a megyei fordulóra jelentkező diákoknak is.
Kik juthatnak be az országos döntőbe?
− Tantárgyanként és évfolyamonként maximum 22 versenyző;
kizárólag holtversenyek esetén lehet ez a szám magasabb;
− Alapfeltétel: a megyei fordulón elért eredményük meg kell haladja az 50 %-ot;
− Miért 22 fő? A megyei első helyezettek: Magyarországról a 19 megyéből 19-en;
Budapestről a 2 legjobb, és a határainkon túlról 1 fő;
Amennyiben a megyei első és a budapesti két legjobb helyezett száma
tantárgyanként és évfolyamonként nem éri el a 22-őt, úgy az országos rangsor
tantárgyankénti és évfolyamonkénti legjobbjaiból töltjük fel ezt a keretet.
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Ez akkor fordulhat elő, ha egy évfolyam valamely tantárgyából egy megyében
illetve Budapesten nem volt résztvevője a megyei döntőnek, vagy volt, de
eredménye nem haladta meg az 50 %-ot.
Az országos döntőt egy központi helyszínen rendezzük, nagyszabású ünnepi
gálaműsorral. A helyszín 2019-ben Szegeden lesz, időpontja: június 1.
A jutalmazás, díjazás a verseny minden szintjén megtörténik, a levelezős
versenyen elért eredmények alapján, és a megyei fordulóban, valamint az országos
döntőben elért eredmények alapján is.
A díjazás részleteit évente közöljük a www.tudasbajknoksag.hu oldalon.
A verseny tárgyai:
Alsó tagozat
Matematika 1., 2., 3., 4. évfolyam
Környezetismeret 1., 2., 3., 4. évfolyam
Magyar nyelv 1., 2., 3., 4. évfolyam
Irodalom, szövegértés 1., 2., 3., 4. évfolyam

Felső tagozat

Angol kezdő, haladó

Matematika 5., 6., 7., 8. évfolyam
Magyar nyelv 5., 6., 7., 8. évfolyam
Irodalom 5., 6., 7., 8. évfolyam
Történelem 5., 6., 7., 8. évfolyam
Természetismeret 5., 6. évfolyam
Biológia 7., 8. évfolyam
Angol kezdő, haladó

(Kezdő, aki max. 3 éve tanulja)

(Kezdő, aki max. 3 éve tanulja

Az irodalom, szövegértés azon első osztályosoknak
ideális, akik már tudnak olvasni

A megoldások beküldése és értékelése:
A megoldások beküldésének határidejét minden fordulóban külön jelezzük.
Start csomaggal versenyzők feladatmegoldásaikat kizárólag interneten küldhetik be.
Az Optimum és Extra csomaggal versenyzők választásuk szerint
− vagy papíron
− vagy interneten (ha az adott fordulóban papíron beküldték, interneten már nem
küldhetik be, és fordítva; ha ez mégis bekövetkezik véletlenül, és a két beküldött
megoldás egymástól eltér, úgy a korábban beérkezettet tekintjük véglegesnek).
Papír alapú beküldés esetén a megoldásokat kódlapra kell írni. A kódlapot a
feladatlapokkal együtt küldjük, rajta szerepel a versenyző kódja.
− A kódlapon csak az egyértelmű, javítás nélküli megoldások értékelhetők.
Az átírt, hibajavítóval módosított, nem egyértelmű megoldásokat hibás
megoldásnak tekintjük.
− Minden helyes megoldás 1 pontot ér.
− Többszörös választás esetén csak akkor jár pont, ha kizárólag a helyes megoldások
vannak jelölve.
− A megoldások értékelése fordulónként, minden forduló zárását követően történik.
− Az értékeléseket a következő forduló kérdéseivel, a helyes megoldásokat egy
fordulóval később küldjük.
− Az eredményeket és a megoldásokat az interneten is közöljük.
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A megyei és az országos döntők értékelése során ún. segédpontokat is alkalmazunk.
Ennek számítási módját minden versenyidőszakban közzé tesszük a
www.tudasbajnoksag.hu oldalon. A számítás lényege, hogy a segédpontszám egy
százalékos érték, ami nehezebb feladatok megoldása esetén alacsonyabb, ezért végez
előrébb az, akinek azonos főpontszám mellett kisebb a segédpontjainak száma.
A Tudásbajnokság elismeri és jutalmazza a pedagógusokat és az iskolákat is.
A verseny szervezését és lebonyolítását, a tanulók felkészülését kapcsolattartó és
felkészítő pedagógusok segítik.
Az Ő munkájukat is elismerjük, díjazzuk:
− tehetségtámogató munkájukról hivatalos igazolást állítunk ki,
amelyet portfóliójuk összeállításánál használhatnak;
− oklevéllel, jutalomkönyvvel köszönjük meg a segítségüket;
− az országos döntőn legjobb eredményt elérő tanulók pedagógusai külön jutalmat
kapnak, és a Tudásbajnokság Kiváló Tehetségtámogató Pedagógus díját;
A diákok eredményei alapján az iskolák is elismerésben és jutalomban részesülnek.
Az országos döntőn kerül átadásra a Legtámogatóbb Szervezők Közössége díj annak az
iskolának vagy pedagógus közösségnek, amely a legtöbb diák részvételét támogatta a
Tudásbajnokságon.
Az iskolák a támogatott versenyzők számától függően elismerő oklevelet (bronztól rubin
fokozatig) és kiemelt engedményre jogosító könyvvásárlási kupont kapnak.
Jelentkezés:
Lehetőség van iskolai nevezésre valamint egyéni nevezésre is.

Iskolai nevezés esetén a Tudásbajnokság iskolai kapcsolattartó pedagógusainál
(szaktanárok, osztályfőnökök) lehet jelentkezni, ebben az esetben – Optimum és Extra
csomag választásakor – a küldeményeket (feladatlapok, ajándékok) is a kapcsolattartó
pedagóguson keresztül, az iskolában kapják meg a versenyzők.
Egyéni nevezésre is van lehetőség, ekkor a versenyző közvetlenül maga jelentkezik a
versenyre, Optimum és Extra csomag választásakor pedig az otthoni címére kapja a
küldeményeket.
Mindkét nevezéshez természetesen szülői belegyezés szükséges.
Jelentkezni egyszerűen és gyorsan a www. tudasbajnoksag.hu oldalon lehet
.
Abban az esetben, ha ez bármilyen okból nem sikerül, papíron is beküldhető a jelentkezés
– a nevezési lapok szintén a honlapról letölthetők.
Fontos! A jelentkezést VAGY interneten VAGY papír alapon kell beküldeni;
aki interneten beküldte, papíron már nem kell, és fordítva!
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A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat az iskolákba postázzuk.
A nevezési díjat minden évben a verseny meghirdetésekor közöljük az iskolákba küldött
tájékoztatókban, valamint a www.tudasbajnoksag.hu oldalon.
2018-2019-es versenyidőszak nevezési díjai az alábbiak

Versenycsomagok
A nevezési díj félévenként és tantárgyanként iskolai
postázással
A nevezési díj félévenként és tantárgyanként otthoni
címre postázással

Start
(csak online)

Optimum
(online
+küldemény)

1500 Ft

3200 Ft

Extra
(online
+küldemény+extra
jutalmak)
3900 Ft

2500 Ft

4500 Ft

5500 Ft

Garanciát vállalunk!
Amennyiben a versennyel a pedagógus, a szülő vagy a tanuló elégedetlen,
lemondhatja azt a 2. forduló megoldásainak beküldési határidejéig.
A nevezési díját ez esetben 100 %-ban visszatérítjük.

Jó versenyzést kíván
a Tudásbajnokság szervező csapata
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