Tudásbajnokság
versenykiírása
2021 – 2022
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 versenyzık1
nevezéssel 2 teljes értékő tanulmányi versenyben vehetnek részt:
− egy hat fordulós levelezıs versenyen, és
− egy felmenı rendszerő, beülıs versenyen megyei fordulóval.
és országos döntıvel.
A levelezıs szakasz ideális felkészülést biztosít
a megyei fordulóra és az országos döntıre.
A verseny feladatai minden tárgyból kiválóan alkalmasak arra, hogy
− élménnyé tegyék a tantárggyal való foglalkozást, a tanulást,
− elmélyítsék a tantárgy szeretetét, megismertessék a sokszínőségét;
− nehézségi fokuk igazodik az életkorhoz,
− játékos tudáspróbának, gyakorlásnak ugyanúgy alkalmasak,
− mint arra, hogy a versenyzık versenyhelyzetben
bizonyítsák választott tantárgyukból a tudásukat, felkészültségüket.
Ezért a feladatok
− kreativitásra,
− önálló búvárkodásra ösztönöznek,
− gyakran tréfásak, hogy a játszva tanulás élményét biztosítsák a résztvevıknek,
− a problémamegoldó képességet, a kompetencia alapú tudást kiemelten
fejlesztik.
A feladatsorok minden tárgyból évfolyamonként készülnek.
A versenyzık 3 versenycsomag közül választhatnak – Elit, Optimum és Start.
A csomagok különbözı értékelınyöket és jutalmazási,
motivációs módokat, ajándékokat biztosítanak.
A versenyfeladatokban nem különböznek.
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A nevezésrıl:
I. A nevezés gyors és egyszerő. Csak ONLINE lehet beküldeni a verseny
honlapján:www.tudasbajnoksag.hu.
II. Nevezni lehet az iskolában (iskolai nevezés) vagy otthonról, önállóan
(egyéni nevezés).
− Iskolai nevezés esetén
o a részvételi szándékot az iskola versenyszervezı pedagógusánál vagy az
osztályfınököknél kell jelezni. İ a jelentkezési lapot online rögzíti, vagy
megad egy olyan kódot, amivel egyedileg is lehet otthonról nevezni a
pedagógus csoportjába.
A nevezési díj leadható a pedagógusnál, aki gondoskodik a befizetésrıl, de
lehetséges a díjak egyéni, online befizetése is.
Iskolai nevezéssel természetesen mindhárom versenycsomagra (Start,
Optimum és Elit) lehet jelentkezni.
o Iskolai nevezésnél Optimum és Elit csomag választása esetén a
küldeményeket (feladatlapok, ajándékok) a kapcsolattartó pedagógusokon
keresztül, az iskolában kapják meg a versenyzık a tanév során. Start
csomaggal versenyzık postai küldeményt nem kapnak. Velük a
regisztráció során az általuk megadott e-mail címen tartjuk a kapcsolatot.
− Egyéni nevezésre is a verseny honlapján van lehetıség (online nevezés).
.A nevezési díj a honlapon keresztül biztonságos bankkártyás fizetéssel is
rendezhetı.
Egyéni nevezéssel is választható mindhárom versenycsomag.(*)
(Start, Optimum és Elit)
o Egyéni nevezésnél Optimum és Elit csomag választásakor a versenyzı
által megadott címre postázzuk a küldeményeket. Start csomaggal
versenyzık postai küldeményt nem kapnak. Velük a regisztráció során
az általuk megadott e-mail címen tartjuk a kapcsolatot.
* Egyéni nevezéssel optimum és elit versenycsomag csak magyarországi
postázási cím megadásával választható. Amennyiben magyarországi postázási
címmel nem rendelkezı versenyzı a megyei versenyen ajándékot nyer, azt a
külföldi bázisiskolába küldjük el.
Mind az iskolai mind az egyéni nevezés csak szülıi beleegyezéssel lehetséges.
III. A versenyzık 3 versenycsomag közül választhatnak.
Kinek melyik csomag a legjobb? Milyen plusszal járnak?
Természetesen mindhárom csomagot választhatják iskolai és egyéni nevezésesetén is:
 Start: mindenkinek ajánlott, akár kedveli a választott tantárgyat,
és még többet szeretne tudni belıle, akár nehézségei vannak, és tudja,
hogy a gyakorlás sokat segíthet. A csomag tartalma:
o Félévkor és év végén az elért eredmények alapján online Bendegúz-jelvény,
o Kedvezményre jogosító könyvkupon (egy kupon teljes értéke 1 000 Ft; annyi
könyvkupont küldünk, amennyi tantárgyra benevezett a versenyzı),
o Részvételi lehetıség a verseny megyei és országos fordulóin,
o A feladatokat online küldjük a versenyezıi fiókba, és a megoldások is
online küldhetık be.
o A start csomaghoz online versenyzıi fiók szükséges.
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A versenyzıi fiókról
Aki a versenyt közvetlenül megelızı versenyidıszakban is indult már a
Tudásbajnokságon, használhatja a korábban megadott belépési adatait.
Újonnan jelentkezıknek elıbb regisztrálniuk kell a verseny honlapján
(www.tudasbajnoksag.hu), hogy megnyithassák versenyzıi fiókjukat.
 Optimum (minden, ami Start + külön jutalmak): megéri mindazoknak,
o akik szeretik, ha színes, izgalmas anyagokat kapnak (színes feladatlapok,
ajándék színes Bendegúz-mappa),
o örülnek, amikor minden fordulóval apró ajándékok érkeznek,
o szeretik, ha a munkájukat elismerik, félévkor és év végén az elért eredmények
alapján Bendegúz-jelvényt,
o szeptemberben, a verseny után egy különleges Bendegúz-kalendáriumot
kapnak (akik legalább 5 levelezıs forduló megoldását visszaküldték).
Ennek a csomagnak is része
 a kedvezményre jogosító könyvkupon (egy kupon teljes értéke 1 000 Ft;
annyi könyvkupont küldünk, amennyi tantárgyra benevezett a versenyzı);
 a megyei és országos fordulókon való részvételi lehetıség.
o A feladatokat levélben küldjük, de online is megkapják a versenyzık; 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 fejtörıket
is kap (elit fejtörı), és ezek megoldásával nyereményjátékon vehet részt,
ahol fordulónként 100 nyertest sorsolunk ki (50 alsó és 50 felsı
tagozatost), ráadásként év végén újabb 100 nyertest azok között, akik
végig játszottak, de év közben még nem nyertek,
o fordulónként kedvezményre jogosító elit könyvkupont küldünk (6 fordulóval
fordulónként 1.000 Ft, összesen 6x1.000 = 6.000 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 megyei és országos fordulókon való részvételi lehetőség,
 színes, izgalmas anyagok (színes feladatlapok, ajándék színes
Bendegúz-mappa),
 minden fordulóval apró ajándékok,
 félévkor és év végén az elért eredmények alapján Bendegúz-jelvény
 szeptemberben, a verseny után egy különleges Bendegúz-kalendáriumot
kapnak, akik legalább 5 levelezős forduló megoldását visszaküldték.
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o Az alapfeladatokat levélben küldjük, de online is megkapják a
versenyzık; 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 is.
A csomagok a versenyfeladatokban NEM különböznek.
IV. Egy versenyzı több tantárgyból és akár tantárgyanként különbözı
versenycsomaggal is versenyezhet.
Nevezési díjak
A nevezések a teljes versenyidıszakra szólnak, azonban a nevezési díjak nemcsak
egy összegben, de félévente is fizethetık.
Nevezési díj félévente és
tantárgyanként
(iskolai nevezésnél,
iskolába postázással)
Nevezési díj félévente és
tantárgyanként
(egyéni nevezés esetén,otthoni
címre postázással)

Start

Optimum

Elit

1800 Ft

3800 Ft

4700 Ft

2900 Ft

5400 Ft

6600 Ft

V. Nevezési díj befizetése:
− A legegyszerőbb és legolcsóbb megoldás az online bankkártyás
fizetés az OTP SimplePay fizetési felületén keresztül
− rendezhetı banki utalással, az alábbi számlaszámra:IT Stúdió Kft
10402805-50526749-85781009
− vagy postán, készpénzfizetési csekken.
Utalás/csekkes befizetés választása esetén azonnal díjbekérıt küldünk ki, és a
közlemény rovatba ennek a sorszámát kérjük beírni:
A nevezési díjakról minden esetben elektronikus számlát állítunk ki a
megrendeléskor megadott számlázási címre. Bankkártyás fizetésnél a sikeres banki
tranzakciót követıen azonnal, míg átutalás esetén a díjbekérı kiegyenlítését
követıen küldjük ki a számlát.
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 elsı osztályosoknak
ideális, akik már tudnak olvasni.
Angol kezdı, haladó
(Kezdı, aki max. 3 éve tanulja)

Felsı 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 kezdı, haladó
(Kezdı, aki max. 3 éve tanulja
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A VERSENY LEVELEZİS SZAKASZA
1. A Tudásbajnokság levelezıs szakasza 6 fordulóból áll
− 3 forduló az elsı, 3 a második félévben kerül megrendezésre;
− a Start versenycsomaggal versenyzık feladataikat CSAK ONLINE kapják
meg saját versenyzıi fiókjukba, és a megoldásokat is csak online tudják beküldeni
ugyanitt;
o A versenyzık a nevezéskor megadott e-mail címükre kapják meg azt az
internetes azonosítójukat, amellyel a választott tantárgyakat hozzá tudják
rendelni versenyzıi fiókjukhoz. Ha több internetes azonosítót kapnak,
mindegyiket fiókhoz kell csatolni.
Az internetes azonosítót csak egyszer, az elsı forduló alkalmával kell megadni.
− az Optimum és az Elit versenycsomaggal versenyzık papíron (színes
feladatlapok, személyes levél, színes Bendegúz mappa) és online, a
versenyzıifiókjukban is megkapják a feladatokat.
o Az iskolai nevezéssel jelentkezı versenyzık az ıket benevezı pedagóguson
keresztül, az iskolájukba kapják a küldeményt, az egyéni nevezéssel
jelentkezık az otthoni címükre.
o A megoldásokat - választásuk szerint - VAGY postán VAGY online kell
visszaküldeniük (CSAK az egyik módon!); Ha egy versenyzı postán és online
is beküldi a megoldásokat, azt tekintjük érvényesnek, amelyik korábban
beérkezett.
Postázás választása esetén: az iskolai nevezéssel jelentkezı versenyzıknek az
ıket benevezı pedagógusok segítenek a megoldások visszaküldésében, az
egyéni nevezéssel benevezık maguk gondoskodnak errıl.
o Papír alapú beküldés esetén a megoldásokat kódlapra kell írni. A kódlapot a
feladatlapokkal együtt küldjük. FONTOS! A kódlapra a versenyzı nevét és
kódját rá kell írni!
− A feladatok javításáról, értékelésérıl
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 egyértelmő, javítás nélküli megoldások értékelhetık.
o Az átírt, hibajavítóval módosított, nem egyértelmő megoldásokat hibás
megoldásnak tekintjük, ezért pont nem jár, de pontot sem vonunk le.
o Az elért pontszámot a következı fordulóban, a helyes megoldásokat pedig
az ezt követıben közöljük
− A fordulók megnyitásáról minden alkalommal hírt adunk a verseny honapján,
és értesítést is küldünk a versenyzıknek a regisztrációkor megadott e-mail
címükre.
− A fordulók átlagosan 7-10 napig „lesznek nyitva”: ennyi idı áll rendelkezésre
amegoldásra.
DÍJAZÁS:
A levelezıs fordulóban elért eredmények alapján félévkor és év végén arany,
ezüst és bronz minısítéső online Bendegúz-jelvény és online oklevél
(startosok),
valamint arany, ezüst és bronz minısítéső Bendegúz-jelvény és oklevél
(Optimum ésElit csomag) a jutalom.
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A verseny megyei fordulója és országos döntıje
A megyei fordulót és az országos döntıt ONLINE rendezzük.
1.

MEGYEI FORDULÓ
A megyei fordulót 3 részletben (idıintervallumban), online bonyolítjuk le a
Tudásbajnokság honlapján. (Erre azért van szükség, hogy az informatikai rendszer
túlzott leterheltségét elkerüljük, és így minden versenyzı biztonságosan oldhassa
meg a versenyfeladatát.)
A 3 idıintervallumba a versenyzıket évfolyam szerint osztottuk be.

1. intervallum ideje: 2022. március 24. 10 óra – március 27. 18 óra.
Ebben az idıintervallumban az 1. és a 2. évfolyamosok oldhatják meg a
versenyfeladato(ka)t.

2. intervallum ideje: 2022. március 31. 10 óra – április 3. 18 óra.
Ebben az idıintervallumban a 3., a 7. és a 8. évfolyamosok oldhatják meg a
versenyfeladato(ka)t.

3. intervallum ideje: 2022. április 7. 10 óra – április 10. 18 óra.
Ebben az idıintervallumban a 4., az 5. és a 6. évfolyamosok oldhatják meg a
versenyfeladato(ka)t.
A megyei fordulón való részvételi szándékot külön jelezni nem kell, az azon
való részvétel ugyanis önkéntes! Aki a verseny levelezıs fordulóin részt vesz,
noha jogosult a megyei fordulón való részvételre, indulnia rajta azonban nem
kötelezı.
Minden versenyzı jogosult a megyei fordulón való részvételre, bármilyen
versenycsomaggal is versenyez, ha teljesíti a következı 2 feltételt:
1. Az elsı 4 levelezıs forduló feladatait megoldja, és a megoldásokat határidıre
beküldi.
2. A verseny éves nevezési díját rendezi.

DÍJAZÁS:
– A megyei forduló elsı 3 helyezettje: arany-, ezüst- vagy bronzérmet; névre
szóló oklevelet; tantárgyanként az 1. helyezett kettı, a 2. és a 3. helyezett egy-egy
jutalomkönyvet,
– a negyediktől a tizedik helyezettig névre szóló oklevelet.
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2. ORSZÁGOS DÖNTİ
Tervezett idıpontja: 2022. május 26–29.
Kik juthatnak be az országos döntıbe?
−Tantárgyanként és évfolyamonként maximum 23 versenyzı;
kizárólag holtversenyek esetén lehet ez a szám magasabb;
−Alapfeltétel: a megyei fordulón elért eredményük meghaladja az 50 %-ot;
−Miért 23 fı? A megyei elsı helyezettek: Magyarországról a 19 megyébıl
19-en; Budapestrıl a 2 legjobb, és a határainkon túlról 1-1 fı;
Amennyiben a megyei elsı, a budapesti két, és a határainkon túli legjobb
helyezést elérık száma tantárgyanként és évfolyamonként nem éri el a 23-at,
úgy az országos rangsor tantárgyankénti és évfolyamonkénti legjobbjaiból
töltjük fel ezt a keretet.
DÍJAZÁS:
− A Tudásbajnokság tantárgyankénti gyıztesei (az elsı 3 helyezett)
díszes serleget (Bendegúz-kupa), arany-, ezüst- és bronzérmet, elismerı
oklevelet és ajándékkönyvet,
−a helyezettek (4-tıl 10. helyig) elismerı oklevelet és ajándékkönyvet
nyernek.
A megyei és az országos döntık értékelése során ún. segédpontokat is
alkalmazunk. A számítás lényege, hogy a segédpontszám egy százalékos érték,
ami nehezebb feladatok megoldása esetén alacsonyabb, ezért végez elırébb az,
akinek azonos fıpontszám mellett kisebb a segédpontjainak száma.
A jutalmazás, díjazás a verseny minden szintjén megtörténik,
a levelezıs versenyen elért eredmények, a megyei fordulóban,
valamint az országos döntıben elért eredmények alapján is.
GARANCIÁT VÁLLALUNK!
Amennyiben a versennyel a pedagógus, a szülı 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 versenyrıl:
www.tudasbajnoksag.hu
Jó versenyzést kíván
a Tudásbajnokság szervezı csapata
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