Tudásbajnokság
versenykiírása
2020 -2021
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére
hirdeti meg Tudásbajnokság tanulmányi versenyét, több tantárgyból.
A Tudásbajnokság komplett tanulmányi verseny, ahol a versenyzők
1 nevezéssel 2 teljes értékű tanulmányi versenyben vehetnek részt:
− egy hat fordulós levelezős versenyen, és
− egy felmenő rendszerű, beülős versenyen megyei fordulóval.
és országos döntővel.
A levelezős szakasz ideális felkészülést biztosít
a megyei fordulóra és az országos döntőre.
A verseny feladatai minden tárgyból kiválóan alkalmasak arra, hogy
− élménnyé tegyék a tantárggyal való foglalkozást, a tanulást,
− elmélyítsék a tantárgy szeretetét, megismertessék a sokszínűségét;
− nehézségi fokuk igazodik az életkorhoz,
− játékos tudáspróbának, gyakorlásnak ugyanúgy alkalmasak,
− mint 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.
A feladatsorok minden tárgyból évfolyamonként készülnek.

A nevezésről:
I. Nevezéseket CSAK ONLINE lehet beküldeni a verseny honlapján:
www.tudasbajnoksag.hu. Gyors és egyszerű.
II. Nevezni lehet az iskolában (iskolai nevezés) vagy otthonról, önállóan
(egyéni nevezés).
− Iskolai nevezés esetén
o a részvételi szándékot az iskola versenyszervező pedagógusánál vagy az
osztályfőnököknél kell jelezni, a nevezési díjat is nekik kell leadni. Ők
gondoskodnak a nevezések beküldéséről, és a nevezési díjak befizetéséről.
Iskolai nevezéssel természetesen mindhárom versenycsomagra (Start,
Optimum és Elit) lehet jelentkezni;
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o Iskolai nevezésnél Optimum és Elit csomag választásakor a
küldeményeket (feladatlapok, ajándékok) a kapcsolattartó pedagógusokon
keresztül, az iskolában kapják meg a versenyzők. Start csomaggal
versenyzők postai küldeményt nem kapnak, Velük a regisztráció során az
általuk megadott e-mail címen tartjuk a kapcsolatot.
− Egyéni nevezésre is csak a verseny honlapján van lehetőség (online nevezés),
a nevezési díj befizetéséről egyénileg kell gondoskodni.
Egyéni nevetéssel is választható mindhárom versenycsomag
(Start, Optimum és Elit).
o Egyéni nevezésnél Optimum és Elit csomag választásakor a versenyző
által megadott címre postázzuk a küldeményeket. Start csomaggal
versenyzők postai küldeményt nem kapnak, Velük a regisztráció során
általuk megadott e-mail címen tartjuk a kapcsolatot.
Mind az iskolai mind az egyéni nevezés csak szülői beleegyezéssel lehetséges.
III. A versenyzők 3 versenycsomag közül választhatnak
(természetesen mindhárom csomagot választhatják iskolai és egyéni nevezés
esetén is):
 Start: mindenkinek ajánlott, akár kedveli a választott tantárgyat,
és még többet szeretne tudni belőle, akár nehézségei vannak, és tudja,
hogy a gyakorlás sokat segíthet. A csomag „tartalma”:
o Félévkor és év végén az elért eredmények alapján online Beni-jelvény;
o Kedvezményre jogosító könyvkupon (egy kupon teljes értéke 1 000 Ft; annyi
könyvkupont küldünk, amennyi tantárgyra benevezett a versenyző),
o Részvételi lehetőség a verseny bennülős fordulóin;
o A feladatokat online küldjük a versenyezői fiókba, és a megoldások is
csak online küldhetők be;
o A start csomaghoz online versenyzői fiók szükséges:
o A versenyzői fiókról:
Aki a versenyt közvetlenül megelőző versenyidőszakban is indult már a
Tudásbajnokságon, használhatja a korábban megadott belépési adatait.
Újonnan jelentkezőknek előbb regisztrálniuk kell a verseny honlapján
(www.tudasbajnoksag.hu), hogy megnyithassuk versenyzői fiókjukat.
 Optimum (minden, ami Start + külön jutalmak): megéri mindazoknak,
o akik szeretik, ha színes, izgalmas anyagokat kapnak (színes feladatlapok,
ajándék színes Beni-mappa),
o örülnek, amikor minden fordulóval apró ajándékok érkeznek,
o félévkor és év végén az elért eredmények alapján Beni-jelvényt,
o szeptemberben egy különleges Beni-kalendáriumot kapnak;
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o Ennek a csomagnak is része
 a kedvezményre jogosító könyvkupon (egy kupon teljes értéke 1 000 Ft;
annyi könyvkupont küldünk, amennyi tantárgyra benevezett a
versenyző);
 a bennülős fordulókon való részvételi lehetőség.
o A feladatokat levélben küldjük, de online is megkapják a versenyzők; így a
megoldásokat választásuk szerint VAGY papíron VAGY online küldhetik
be;
 Elit (minden, ami Start és Optimum+külön jutalmak): a legjobb választás
annak, aki szereti, ha
o minden fordulóban a versenyfeladatokon kívül külön izgalmas fejtörőket
is kap (extra feladatok), és ezek megoldásával nyereményjátékon vehet
részt, ahol fordulónként 100 nyertest sorsolunk ki (50 alsó és 50 felső
tagozatost), ráadásként év végén újabb 100 nyertest azok között, akik
végig játszottak, de év közben elkerülte őket a szerencse;
o fordulónként kedvezményre jogosító könyvkupont küldünk (6 fordulóval
fordulónként 800 Ft, összesen 6* 800 = 4 800 Ft értékben), segítségével
gazdagíthatja otthoni könyvtárát,
o év végén pedig névre szóló jutalomkönyvet kap (annyi könyvet, ahány
tantárgyból benevezett a versenyre!).
o Ennek a csomagnak is része
 a kedvezményre jogosító könyvkupon (egy kupon teljes értéke 1 000
Ft; annyi könyvkupont küldünk, amennyi tantárgyra benevezett a
versenyző),
 a bennülős fordulókon való részvételi lehetőség,
 színes, izgalmas anyagok (színes feladatlapok, ajándék színes Benimappa),
 minden fordulóval apró ajándékok,
 félévkor és év végén az elért eredmények alapján Beni-jelvény
 szeptemberben egy különleges Beni-kalendárium
o Az alapfeladatokat levélben küldjük, de online is megkapják a
versenyzők; így a megoldásokat választásuk szerint VAGY papíron
VAGY online küldhetik be;
Az egyes versenycsomagok részletes tartalmát közöljük az iskolákba küldött
színes tájékoztatókon, valamint a www. tudasbajnoksag. hu oldalon.
A csomagok a versenyfeladatokban NEM különböznek.
Egy versenyző több tantárgyból és akár tantárgyanként különböző
versenycsomaggal is versenyezhet.
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IV. Nevezési díjak
A nevezések a teljes versenyidőszakra szólnak,
azonban a nevezési díjak nemcsak egy összegben, de félévente is fizethetők.
Nevezési díj félévente
és tantárgyanként
(iskolai nevezésnél,
iskolába postázással)
Nevezési díj félévente
és tantárgyanként
(egyéni nevezés esetén,
otthoni címre
postázással)

Start

Optimum

Elit

1 600 Ft

3 400 Ft

4 200 Ft

2 700 Ft

4 800 Ft

5 900 Ft

V. Nevezési díj befizetése:
− legegyszerűbb és leggyorsabb utalással, az alábbi számlaszámra:
IT Stúdió Kft 10402805-50526749-85781009;
− vagy postán, készpénzfizetési csekken.
Utalásnál/csekkes befizetésnél a közlemény rovatba az alábbit kell írni:
Iskolai nevezés (pedagógus küldi be a nevezést) esetén: a pedagógus nevét és az
iskola kódját*
Egyéni nevezés esetén: a benevezett tanulók internetes azonosítóját**
* Az iskolakódot a nevezés leadásakor küldött visszaigazoló levélben megadjuk
** A benevezett tanulók internetes azonosítóját a nevezés leadásakor küldött visszaigazoló
levélben megadjuk

Az első féléves nevezési díjak befizetési határideje: 2020. október 12.

A VERSENY VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI:
Alsó tagozat
Matematika 1., 2., 3., 4. évfolyam
Környezetismeret 1., 2., 3., 4. évfolyam
Magyar nyelv 1., 2., 3., 4. évfolyam
Olvasás, szövegértés 1., 2., 3., 4. évfolyam
Az olvasás, szövegértés azon első osztályosoknak
ideális, akik már tudnak olvasni.
Angol kezdő, haladó
(Kezdő, aki max. 3 éve tanulja)

Felső tagozat
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
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A VERSENY LEVELEZŐS SZAKASZA
1. A Tudásbajnokság levelezős szakasza 6 fordulóból áll
− 3 forduló az első, 3 a második félévben kerül megrendezésre;
− a Start versenycsomaggal versenyzők feladataikat CSAK ONLINE kapják
meg saját versenyzői fiókjukba, és a megoldásokat is csak online tudják beküldeni
ugyanitt;
o A versenyzők a regisztrációkor megadott e-mail címükre kapják meg azt az
internetes azonosítójukat, amellyel a választott tantárgyakat hozzá tudják
rendelni versenyzői fiókjukhoz. Annyi internetes azonosítót kapnak, amennyi
tantárgyból neveztek.
Az internetes azonosítót csak egyszer, az első forduló alkalmával kell megadni.
− az Optimum és az Elit versenycsomaggal versenyzők papíron (színes
feladatlapok, személyes levél, színes Beni mappa) és online, a versenyzői
fiókjukban is megkapják a feladatokat.
o Az iskolai nevezéssel jelentkező versenyzők az őket benevező pedagóguson
keresztül, az iskolájukba kapják a küldeményt, az egyéni nevezéssel
jelentkezők az otthoni címükre.
o A megoldásokat - választásuk szerint -VAGY postán VAGY online kell
visszaküldeniük (CSAK az egyik módon!); Ha egy versenyző postán és online
is beküldi a megoldásokat, azt tekintjük érvényesnek, amelyik korábban
beérkezett.
Postázás választása esetén: az iskolai nevezéssel jelentkező versenyzőknek az
őket benevező pedagógusok segítenek a megoldások visszaküldésében, az
egyéni nevezéssel benevezők maguk gondoskodnak erről.
o Papír alapú beküldés esetén a megoldásokat kódlapra kell írni. A kódlapot a
feladatlapokkal együtt küldjük. FONTOS! A kódlapra a versenyző nevét és
kódját rá kell írni!
− A feladatok javításáról, értékeléséről
o Minden helyes megoldás 1 pontot ér.
o Többszörös választás esetén csak akkor jár pont, ha kizárólag a helyes
megoldások vannak jelölve.
o A kódlapon csak az egyértelmű, javítás nélküli megoldások értékelhetők.
o Az átírt, hibajavítóval módosított, nem egyértelmű megoldásokat hibás
megoldásnak tekintjük, ezért pont nem jár, de pontot sem vonunk le.
o Az elért pontszámot a következő fordulóban, a helyes megoldásokat pedig
az ezt követőben közöljük
− A fordulók megnyitásáról minden alkalommal hírt adunk a verseny honapján,
és értesítést is küldünk a versenyzőknek a regisztrációkor megadott e-mail
címükre.
− A fordulók átlagosan 7-10 napig „lesznek nyitva”: ennyi idő áll rendelkezésre a
megoldásra.
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DÍJAZÁS:
A levelezős fordulóban elért eredmények alapján félévkor és év végén arany,
ezüst és bronz minősítésű online Beni-jelvény és online oklevél (startosok),
valamint arany, ezüst és bronz minősítésű Beni-jelvény és oklevél (Optimum és
Elit csomag) a jutalom.
A levelezős szakasz ideális felkészülést biztosít
a verseny bennülős szakaszára, a megyei fordulóra és az országos döntőre.
A VERSENY BENNÜLŐS SZAKASZA:
megyei forduló és országos döntő
1.

MEGYEI FORDULÓ
Időpontja: 2021. március 26. – helyszíne: megyei bázisiskolák.
A megyei fordulón való részvételi szándékot külön jelezni kell, az azon való
részvétel ugyanis önkéntes! Aki a verseny levelezős fordulóin részt vesz, noha
jogosult a bennülős fordulókra, indulnia rajtuk azonban nem kötelező.
Miért szükséges a külön jelentkezés? Mivel a megyei fordulót megyei
bázisiskolákban rendezzük, tudnunk kell, hány versenyzőnek kell helyet
biztosítanunk.
Minden versenyző jogosult a megyei fordulón való részvételre, bármilyen
versenycsomaggal is versenyez, ha teljesíti a következő 3 feltételt:
1. Az első 4 levelezős forduló feladatait megoldja, és a megoldásokat határidőre
beküldi.
2. Jelentkezik a megyei fordulóra az erre megadott határidőig;
o minden versenyző tud jelentkezni a megyei fordulóra, akinek van online
versenyzői fiókja;
o a Tudásbajnokságra iskolai nevezéssel jelentkező versenyzők
jelentkezését a megyei fordulóra az őket benevező iskolai kapcsolattartó
pedagógusok is bejelölhetik pedagógusi fiókjukban. A versenyzők tehát náluk
is jelezhetik a megyei fordulón való részvételi szándékukat.;
A kapcsolattartó pedagógus saját pedagógusi fiókjában azt is látni fogja, ha egy
általa nevezett diák már önállóan, a saját versenyzői fiókjában bejelölte a
megyei fordulón való részvételi szándékát.
o a Tudásbajnokságra egyéni nevezéssel jelentkező versenyzők a megyei
fordulóra is egyénileg tudnak jelentkezni: saját versenyzői fiókjukban tudják
jelölni, hogy indulni szeretnének a megyei fordulón;
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3. A verseny éves nevezési díját rendezi.
A megyei bázisiskolák felkérésekor arra törekszünk, hogy lehetőleg
megyeszékhelyen rendezhessük a megyei 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 értesítést küldünk a megyei fordulóra jelentkező diákoknak és
a verseny pedagógusainak is.
DÍJAZÁS:
– A megyei forduló első 3 helyezettje: arany-, ezüst- vagy bronzérmet; névre
szóló oklevelet, kreatív emlékkönyvet; tantárgyanként az 1. helyezett kettő, a 2. és
a 3. helyezett egy-egy jutalomkönyvet,
– a negyediktől a tizedik helyezettig névre szóló oklevelet és kreatív
emlékkönyvet,
– a tizenegyedik helyezettől kreatív emlékkönyvet nyer.
A kreatív emlékkönyv a Tudásbajnokság saját kiadású kötete, kizárólag
a megyei fordulón résztvevőknek készül. Megszívlelendő tanácsokat, jó ötleteket,
izgalmas olvasmányrészleteket és vidám történeteket tartalmaz.

2. ORSZÁGOS DÖNTŐ ÉS DÍJÁTADÓ GÁLA
Időpontja: 2021. május 29. – Helyszíne: Szeged
a. 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 meghaladja 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, a budapesti két, és a határainkon túli legjobb
helyezést elérők száma tantárgyanként és évfolyamonként nem éri el a 22őt, úgy az országos rangsor tantárgyankénti és évfolyamonkénti
legjobbjaiból töltjük fel ezt a keretet.
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DÍJAZÁS:
− A Tudásbajnokság tantárgyankénti győztesei (az első 3 helyezett)
díszes serleget (Bendegúz-kupa), arany-, ezüst- és bronzérmet, elismerő
oklevelet és ajándékkönyv-csomagot,
− a helyezettek (4-től 10. helyig) elismerő oklevelet és ajándékkönyvet
nyernek.
A megyei és az országos döntők értékelése során ún. segédpontokat is
alkalmazunk. 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 jutalmazás, díjazás a verseny minden szintjén megtörténik,
a levelezős versenyen elért eredmények, a megyei fordulóban,
valamint az országos döntőben elért eredmények alapján is.
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.

A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokat
szeptember elején az iskolákba postázzuk,
részletes információk a versenyről:
www.tudasbajnoksag.hu
Jó versenyzést kíván
a Tudásbajnokság szervező csapata
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