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FONTOS VÁLTOZÁS! 
 

A verseny megyei fordulóját online rendezzük. 
A feladatokat a Tudásbajnokság honlapján oldhatják meg versenyzőink. 

 
A Tudásbajnokságon nemcsak a 6 levelezős fordulóban, de a megyei fordulón és az országos döntőn 
is bizonyíthatják versenyzőink ügyességüket, tudásukat.  

 
A megyei fordulót eredetileg megyei bázisiskolákban szerveztük volna,  

de a korábbi, járványhelyzetből adódó bizonytalanság ezt nem tette lehetővé. 
 

Miért nem tudjuk úgy megszervezni, hogy mindenki a saját iskolájában írhassa meg a megyei forduló 
dolgozatát? A Tudásbajnokságon több ezer egyéni nevezéssel versenyző diák van, esetükben nem 
tartjuk nyilván, melyik iskolába járnak, sőt, lehetnek olyan egyéni nevezők is, akik iskolájuk egyedüli 
versenyzői – így őket sem tudjuk sajnos saját iskolájukhoz irányítani. A biztonság és az egyéni 
versenyzők bevonása érdekében egyetlen megoldás maradt: 

 
A megyei fordulót ONLINE rendezzük, a Tudásbajnokság honlapján. 

Ehhez minden versenyzőnek versenyzői fiókkal kell rendelkeznie. 
 

Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. 
. 

1. A megyei fordulón minden versenyző részt vehet, aki beküldte az első 4 forduló 
megoldásait, és a nevezési díja teljes évre rendezve van. 

2. A részvételnek nem feltétele, ki milyen versenycsomaggal versenyez: start, optimum és elit 
csomaggal játszók egyaránt indulhatnak. 

3. Online megyei forduló lesz, tehát MINDEN RÉSZTVEVŐNEK RENDELKEZNIE KELL VERSENYZŐI 
FIÓKKAL! 

4. Akinek még nincs versenyzői fiókja, létre kell hoznia. Néhány egyszerű lépés a 
Tudásbajnokság honlapján: Belépés/regisztráció >> Versenyzőként regisztrálok.  

a. Új regisztráció esetén belépést követően a Tudásbajnokság oldal >> 

Versenyfeladatok menü >>Nevezések oldalán be kell írni az internetes azonosító(ka)t 
(a versenyzők 4. fordulós értesítő levelében megküldtük, de a megyei fordulóról 
tájékoztató e-mailben is eljuttatjuk). Ez a kód a feltétele annak, hogy a megyei 
forduló feladatlapjai a forduló időszakában megjelenjenek a Tudásbajnokság 
oldal>>Versenyfeladatok menü >>Feladatok oldalán.  
Aki több kódot kapott, külön-külön mindet be kell írnia, és külön-külön az Elküld 
gombra kattintania.  

5. Aki már korábban létrehozta versenyzői fiókját, és nem start csomaggal versenyez, fontos, 
hogy ellenőrzésként lépjen be a fiókjába, és nézzen rá, minden tantárgya megjelenik-e, amire 
nevezett. Itt ellenőrizze: Tudásbajnokság oldal>>Versenyfeladatok menü>>Nevezések oldal.  
Ha nem jelenik meg, úgy az internetes azonosító(k) beírása segít. 

6. Minden tantárgyból részt lehet venni a megyei fordulón, amire benevezett a versenyző. 
7. Annak érdekében, hogy a számítógépes rendszer túlterheltsége (egy időben nagyon sok 

versenyző lesz „fenn”) ne akadályozza a munkát, a megyei forduló feladatait 3 időszakban 
lehet majd elérni az alábbi évfolyambontásban: 

a. március 24-25-26-27-én: 1. és 2. osztályos versenyzők + Angol tárgyból; 
b. március 31-én és április 1-2-3-án: 3., 7. és 8. osztályos versenyzők + Angol tárgyból; 
c. április 7-8-9-10-én: 4.,5. és 6. osztályos versenyzők + Angol tárgyból; 

Példa: ha egy 3. osztályos versenyző 2 tantárgyból indul megyein + angol kezdő tárgyból is, 
úgy mind a 3 tantárgyat március 31-én vagy április 1-2-3-án teljesítheti. 
Ahhoz, hogy versenyzőink ne tévesszék el, mikor írhatják a megyei forduló dolgozatait, azt 
kell tudniuk, hogy hányadik évfolyamban versenyeznek. 
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8. A feladatlapok megoldását az időszak első napján 10 órától az időszak utolsó napján 18 óráig 
bármikor el lehet kezdeni. 
Példa: egy 5. osztályos versenyző április 7-én 10 órától április 10-én 18 óráig kezdheti el a 
megyei feladatsorát megoldani, illetve – amennyiben több tárgyból is teljesíteni szeretné a 
megyei fordulót – feladatsorait.  

9. Minden tantárgyra 45 perc lesz: az időt számláló mutatja, számolása onnan kezdődik, amikor 
a versenyző a feladatsor START gombjára kattint.  

10. Több tárgyból is induló versenyzőinknek nem kötelező az évfolyamuk részére nyitva lévő 
időszak alatt ugyanazon a napon megírniuk minden tárgyuk dolgozatát! Beoszthatják, hogy 
adott időszak alatt melyiket mikor szeretnék teljesíteni. 

11. A feladatmegoldást bármikor el lehet kezdeni, amíg az adott évfolyam megyei fordulója 
„nyitva van”, ám ha hozzákezd a versenyző az adott feladatsor megoldásához, onnan 
számítva 45 perc áll rendelkezésére. 

12. A megyei forduló megnyitásakor részletes gyakorlati tudnivalók várják a versenyzőket a 
versenyzői fiókjukban, itt: Tudásbajnokság oldal>>Versenyfeladatok menü>>Feladatok 
oldal>>Tantárgy feladatlapja.  

13. Egy verseny a tisztes helytállásról (fair play) is szól: semmilyen segítséget nem lehet igénybe 
venni. Bizonyítani és vállalni azt kell, amit versenyzőink önállóan tudnak. 

 
Akinek kérdése van, szívesen segítünk. Elérhetőségeink: info@tudasbajnoksag.hu és  (62) 551-
133 és a (62) 551-134-es telefonszám. 
 
Jó felkészülést kívánunk! 

A Tudásbajnokság szervezői 


