Összefoglaló a járványhelyzet miatti változásokról
a Tudásbajnokság lebonyolításában
A jobb áttekinthetőség kedvéért alább pontokba rendezve igyekszünk összefoglalni azokat a
változtatásokat, amit a kialakult járványügyi helyzet miatt kénytelenek voltunk megtenni a
verseny folytatásának érdekében.
Célunk, hogy a versenyt folytassuk, hogy versenyzőink továbbra is élvezhessék a játszva
tanulás élményét, és munkájukért megkapják az elismerést, jutalmat.
A verseny online folytatódik.
A feladatokat CSAK ITT, a verseny honlapján oldhatják meg a versenyzők.
1. Az online megoldásokhoz a versenyzőknek saját versenyzői fiókra van szükségük
a. A start versenycsomaggal versenyzők eddig is csak online oldhatták meg a
feladatokat, így ők már a verseny első fordulója előtt létrehozták saját
versenyzői fiókjukat. Számukra NINCS VÁLTOZÁS, a feladatokat a szokott
helyen, versenyzői fiókjukban találják.
b. Elit és Optimum versenycsomaggal versenyzők esetén:
i. közöttük is van sok versenyző, aki már eddig is online küldte be a
megoldásokat, tehát létrehozta saját versenyzői fiókját. Számukra
mindössze az a változás, hogy levélben, papíron már nem kapják meg
a feladatlapokat és a megoldásokhoz szükséges kódlapot sem. A
megoldásokat ők is KIZÁRÓLAG ONLINE küldhetik be. A feladatokat a
szokott helyen, versenyzői fiókjukban találják;
ii. azok az Elit és Optimum csomaggal versenyzők, akik még nem hozták
létre versenyzői fiókjukat, kérjük, hogy most ezt tegyék meg! A
versenyt CSAK ONLINE tudják folytatni.
Ehhez néhány egyszerű lépésben regisztrálniuk kell a honlapon, itt:
https://bendeguzakademia.hu/bejelentkezes-regisztracio/ .
A regisztráció során megadott e-mail címükre kapnak egy visszaigazoló
e-mailt, amivel aktiválhatják fiókjukat. A feladatok eléréséhez pedig
szükségük lesz arra az internetes azonosítóra, amit az 1. forduló illetve
az 5. forduló levelében is megküldtünk. Ha ez véletlenül elveszett,
segítséget attól a pedagógustól kaphatnak, akinél jelentkeztek a
versenyre.
Aki a regisztrációra a tanárától kap értesítő e-mailt, számára a dolog
még egyszerűbb: csak követnie kell az abban foglalt leírást.
2. A 6. levelező forduló lebonyolítása
a. A verseny online folytatódik, így a 6. forduló feladatai CSAK ONLINE lesznek
elérhetők. Ehhez minden versenyzőnek rendelkeznie kell saját versenyzői
fiókkal.
b. ÚJDONSÁG: eddig minden fordulóban „újranyitottuk” az előző fordulót, hogy
azok is lehetőséget kapjanak a megoldására, akik valamiért lemaradtak a
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határidőről. A 6. fordulóval azonban nemcsak az 5. fordulót, de a 4. fordulót is
újranyitjuk: szeretnénk, ha versenyzőinknek esélyük lenne a teljes 2. féléves
feladatsor (4.-5.-6. forduló) megoldására. Fontos: aki versenyzői fiókjában a
4., 5. feladat mellett nem lát pontszámot, akkor is oldja meg, ha esetleg
papíron beküldte.
c. A forduló megnyitásáról eddigi gyakorlatunk szerint továbbra is hírt adunk itt,
a verseny honlapján, és értesítést küldünk e-mailen is.
d. A 6. forduló tervezett nyitása április 8, a megoldások beküldési határideje
április 17-e lesz.
3. Az Elit versenycsomag extra feladatainak beküldéséről és a nyereményekről
a. Az Elit csomaggal versenyzők minden fordulóban extra fejtörőket oldhattak
meg, a feladatokat papíron kapták, ezen a papíron oldották meg, a
megoldásokat pedig postán küldték vissza (néhányan, akiknek erre
lehetőségük volt, elektronikusan, szkennelve).
A helyes megoldást beküldők között 100 ajándékkönyvet sorsoltunk ki, 50-et
alsós, 50-et felsős versenyzőink között.
b. A 6. fordulóban is lesz extra fejtörő az Elit csomaggal versenyzőknek!
c. VÁLTOZÁS!
i. Mivel a Tudásbajnokság online folytatódik, így az extra feladat is
elektronikusan lesz elérhető a versenyzői fiók Feladatok menüjében.
FONTOS:
Ehhez itt, a verseny honlapján minden Elit csomaggal versenyzőnek
rendelkeznie kell saját versenyzői fiókkal! Azoknak is, akik eddig
levélben küldték vissza a megoldásokat.
Ezért akiknek még nincs versenyzői fiókjuk, létre kell azt hozniuk:
ehhez regisztrálniuk kell.
ii. A 800 Ft értékű kupont is CSAK elektronikusan tudjuk küldeni, és a
regisztráció ehhez is szükséges, mert a kupont az itt megadott e-mail
címre küldjük a forduló nyitásakor.
iii. Eddig a megoldást csak papíron lehetett beküldeni, most csak a
Feladatok menüből lehet.
d. Természetesen sorsolunk a 6. forduló lezárását követően is, ráadásul KÉTSZER!
Kisorsoljuk az immár „szokásos” 100 ajándékkönyvet (50-et alsós, 50-et felsős
versenyzőink nyerhetnek) azok között, akik a 6. forduló extra feladatának
helyes megoldását határidőre beküldték, és további 100 könyvet azok között,
akik már küldtek be helyes megoldást, de eddig elkerülte őket a szerencse, és
még nem nyertek ajándékkönyvet (50 alsós és 50 felsős nyerhet). Összesen
tehát 200 ajándékkönyv kerül kisorsolásra!
e. A sorolás eredményéről az eddigi gyakorlatot követve a verseny honlapján
adunk tájékoztatást, a nyerteseket e-mailben is értesítjük. Ebben az e-mailben
adunk részletesebb információt a nyeremények küldésének idejéről és
módjáról is.
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4. A levelezős fordulók értékelése
a. Igazodva az eredeti versenykiíráshoz, a levelező fordulókban elért
eredményeket értékeljük.
b. A kiírásban ígért nyereményeket és ajándékokat azonos időben szeretnénk
eljutatni a versenyre egyéni és iskolai nevezéssel jelentkező diákokhoz. Ennek
feltétele, hogy az iskolai tantermi oktatás lehetősége újra biztosított legyen.
Az iskolai nevezés alapján versenyzőknek ekkor tudjuk küldeni a jutalmukat az
iskolájukba, és ugyanebben az időben szeretnénk az egyéni nevezéssel
versenyzőknek is az otthoni címükre. A jutalmak kézbesítésére legkésőbb a
Tudásbajnokság új versenyévadának meghirdetése során kerül sor.
c. Az online jelvényeket és elismerő okleveleket a versenyzői fiókokba helyezzük,
ahogyan eddig is történt.
5. A bennülős fordulókról
Versenyünknek két bennülős fordulója van: a megyei döntő (tervezett időpontja
április 24.), és az országos döntő (tervezett időpontja május 30.)
Bár április 24-e látszólag még messzebb van, a megyei döntő előkészítésén már most
közösen dolgoznunk kellene a rendező iskolákkal, ami sajnos a jelenlegi járványügyi
veszélyhelyzetben nem lehetséges, így a megyei döntőt bennülős formában nem
tudjuk megtartani.
Mivel az országos döntőbe csak felügyelt versenykörülmények között megrendezett
megyei döntőből lehetne bejutni, a megyei döntő elmaradása azt is jelenti, hogy idei
versenyévadunkban a bennülős országos döntőt sem tudjuk megrendezni.
A bennülős versenyszakaszokat online fordulókkal váltjuk ki.
Az idei Tudásbajnokság így 8 fordulós versennyé változik.
a. Bennülős megyei döntő helyett online 7. forduló!
i. ÚJDONSÁG! Versenykiírásunk szerint a bennülős megyei döntőn azok a
versenyzők vehetnének részt, akik az első 5 forduló megoldását
beküldték, és be is neveznek a megyei döntőre. A bennülős megyei
döntőt helyettesítő online 7. fordulót azonban minden versenyző
megoldhatja, nem feltétele az első 5 forduló megoldása, és külön
nevezni sem kell. Így mindenki tapasztalatot szerezhet emeltebb szintű
versenyfeladatok megoldásában is!
ii. ÚJDONSÁG! A bennülős verseny feladatait szigorú időkeretek között
oldanák meg a versenyzők. Az online 7. forduló megoldására azonban
– hasonlóan a levelezős fordulókhoz – több napot biztosítunk.
Tervezett nyitása: április 24, tervezett zárása április 30.
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iii. ÚJDONSÁG! Eddig az aktuális fordulót közvetlenül megelőző fordulót
nyitottuk újra, most az aktuális fordulót közvetlenül megelőző 2
fordulót is megnyitjuk. Aki tehát valamiért lemaradt az 5. és/vagy a 6.
fordulóról, a 7. forduló megoldási határidejéig pótolhatja! Még
rugalmasabbá tettük a versenyt, mert azt szeretnénk, ha minden
versenyző teljesítné a teljes második félévet. Megéri!
b. Bennülős országos döntő helyett online 8. forduló!
i. ÚJDONSÁG! Versenykiírásunk szabályozza, milyen eredménnyel lehet a
megyeiből az országos döntőbe jutni. Mivel a megyei döntőt kiváltó
online 7. fordulót nem tudjuk ellenőrzött versenykörülmények között
megrendezni, így az országos döntőt helyettesítő online 8. fordulóba
„mindenki bejut”, feladatsorait elérhetővé tesszük minden
versenyzőnknek. Idén mindenki tapasztalatot és élményt szerezhet
arról, hogyan boldogul választott tantárgya legmagasabb szintű
feladataival.
ii. ÚJDONSÁG! Versenyzőink a bennülős országos döntőn szigorú
időkeretek között dolgozhatnának. Az országos döntőt kiváltó online 8.
forduló megoldására azonban – hasonlóan a megyeit helyettesítő
online 7. fordulókhoz – több napot is biztosítunk.
Tervezett nyitása: május 25, tervezett zárása június 1.
iii. ÚJDONSÁG! Eddig az aktuális fordulót közvetlenül megelőző fordulót
nyitottuk újra, most az aktuális fordulót közvetlenül megelőző 2
fordulót is megnyitjuk. Aki tehát valamiért lemaradt a 6. és/vagy a 7.
fordulóról, a 8. forduló megoldási határidejéig pótolhatja! Még
rugalmasabbá tettük a versenyt, mert azt szeretnénk, ha minden
versenyző teljesítné a teljes második félévet. Megéri!

6. KÜLÖN ÉRTÉKELJÜK az online 7. és 8. fordulót, és a teljes 8 fordulót is!
a. Online elismerő oklevelet kapnak, akik a verseny 7. és 8. fordulóját legalább
70 %-os eredménnyel teljesítik. Az oklevél igazolja, hogy a Tudásbajnokság
megyei és országos döntőjének versenyfeladatait eredményesen
megoldották. Az oklevelet tantárgyanként kapják meg a versenyzők a
versenyzői fiókjukba.
b. A 8 fordulót teljesítő versenyzők egyedi online BENI emlékbélyeget kapnak,
szintén a versenyzői fiókjukba.
4000 kötetből álló nyereményalapot hoztunk létre,
hogy díjazhassuk versenyzőink eredményeit és kitartását!
c. Külön jutalmazzuk azokat, akik a verseny 7. és 8. fordulóját legalább 80 %-os
eredménnyel teljesítik.
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d. Külön jutalmazzuk azokat a versenyzőket, akik a teljes 8 fordulót megoldották,
és összpontszámuk meghaladja az elérhető maximális összpontszám 70 %-át.
e. A jutalmakat azonos időben szeretnénk eljutatni a versenyre egyéni és iskolai
nevezéssel jelentkező diákokhoz is. Ennek feltétele, hogy az iskolai tantermi
oktatás lehetősége újra biztosított legyen. Az iskolai nevezés alapján
versenyzőknek ekkor tudjuk küldeni jutalmukat az iskolájukba, és ugyanebben
az időben szeretnénk az egyéni nevezéssel versenyzőknek is az otthoni
címükre. A kézbesítésre legkésőbb a Tudásbajnokság új versenyévadának
meghirdetése során kerül sor.
7. Naprakész tájékoztatás a változásokról, segítség kérdések esetén
a. A verseny honlapján folyamatos tájékoztatást adunk a változások minden
eleméről, és közvetlenül (e-mail) is igyekszünk kapcsolatot tartani szervező
pedagógus kollégáinkkal, a versenyzőkkel és a szülőkkel.
KÉRJÜK, HOGY GYAKRAN KERESSÉK FEL A VERSENY HONLAPJÁT, és FIGYELJÉK
E-MAIL FIÓKJUKAT!
https://bendeguzakademia.hu/tudasbajnoksag/
b. Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is nyugodtan forduljanak hozzánk.
Jelenleg központunk munkatársai is otthonról látják el feladataikat, de
elérhetők vagyunk, igyekszünk gyorsan válaszolni minden megkeresésre.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a versenyközpont e-mail címén tegyék föl
kérdéseiket, ide írjanak nekünk: info@tudasbajnoksag.hu
Bízunk abban, hogy összefogással folytatni tudjuk a versenyt, mert tudjuk, hogy a
feladatok változatlanul sok örömet okoznak, megoldásuk pedig igazi élményt jelent
versenyzőinknek.
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