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A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett 

tantárgyi vetélkedők és versenyek szervezési és lebonyolítási 
rendszere a 2019–2020-as tanévben 

 

1. A vetélkedők megrendezésének előfeltételei 

 A vetélkedőket a KMPSZ által elfogadott tantárgyakból és témakörökből lehet 

megrendezni.  

 A Pedagógusszövetség a vetélkedők feladatcsomagjainak elkészítésére, lehetőség 

szerint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárait kéri fel, a 

jelenleg érvényben lévő általános és középiskolai, valamint a tehetséggondozó 

oktatási intézmények (líceumok, gimnáziumok) követelményrendszerére épülő 

ismeretanyag felhasználásával, kivéve azokat, amelyek a magyarországi 

vetélkedőkhöz igazodnak. 

 A vetélkedő anyagait a KMPSZ képviselője juttatja el a vetélkedő napján a verseny 

helyszínére. 

2.    A versenybizottság  

 A szaktanárokból álló versenybizottság tagjait a KMPSZ elnöksége kéri fel.  

 A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képviselőjének a vetélkedők 

zsűrijében helyet biztosít. 

3.    A tudásszint elbírálása (pontozás) 

 A versenybizottság tagjai az egységesen megállapított pontozást alkalmazhatják. 

 A vetélkedő során kialakult holtverseny esetében a versenybizottság a helyszínen 

dönti el a helyezések sorrendjét. 

 Eredményhirdetésre lehetőség szerint a verseny napján kerül sor. A vetélkedők 

résztvevőinek neve, illetve helyezési sorrendje megjelenik a KMPSZ honlapján 

(www.kmpsz.uz.ua). 

  A verseny 1–3. helyezettjei a KMPSZ által iktatott és hitelesített oklevelet 

vehetnek át, amelyet a Pedagógusszövetség és a versenybizottság elnöke ír alá. 

 A versenyen azok vehetnek részt, akik:  

 regisztrálódnak a kiválasztott tantárgyi vetélkedőre a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség honlapján (www.kmpsz.uz.ua/jelentkezes). 
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Karádi László helyesírási verseny 
 

Karádi László 1908. augusztus 25-én Szolyván született, édesapja az ottani magyar elemi 

iskola igazgatója volt.  Később családjával együtt Beregsomba költözött, fia éveken át innen 

járt be nap mint nap a Beregszászi Állami Főgimnáziumba, egészen addig, amíg a Karádi 

család Beregszászba nem költözött. A tanítói pálya iránti vonzalmát, a magyar nyelv és 

irodalom iránti szeretetét nyilván édesapjától örökölte, aki kiváló pedagógus volt és mindig 

példaképül szolgált fia számára. Az érettségi után elvégezte a tanítóképzőt, majd Pozsonyban 

a polgári iskolai tanárképzőt magyar nyelv és irodalom, valamint földrajz szakon. 1937-től a 

Beregszászi Polgári Iskola tanára, cserkészcsapatának parancsnoka volt. Szerette a sportot, 

kiválóan úszott, kajakozott, számtalan sportversenyt szervezett diákjai számára. 1945-től a 4. 

számú hétosztályos iskolában (ma: Kossuth Lajos Középiskola) tanított magyar nyelvet és 

irodalmat. A 40-es években nem voltak tankönyvek a magyar iskolák számára, magyar 

nyelvre és irodalomra hetente alig egy-két órát szánt a tanterv. Karádi László megtalálta a 

módját annak, hogy a primitív és nagyon korlátolt tanterven túlmenően a lehető legtöbbet 

nyújtsa tanítványainak. Néha cinkosan összekacsintva diákjaival megismertette őket a magyar 

irodalom legnagyobb íróival, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond legszebb 

alkotásaival. Igyekezett legalább rövid áttekintést adni az adott kor magyar történelmének 

legfontosabb eseményeiről. Abban az időben bizony nem volt ez veszélytelen dolog! Karádi 

tanár úr azonban vállalta ezt a kockázatot. 

Rendhagyó módon tanította a magyar nyelvtant, amelyre az akkori tantervek alig 

fordítottak figyelmet. Nem arra törekedett, hogy tanítványai bemagolják a nyelvtani 

szabályokat, hanem hogy megtanuljanak helyesen írni, szabatosan fogalmazni. Nem 

sajnálta óráin az időt a mondatelemzésre, szorgalmasan nyesegette a diákok 

fogalmazásainak pongyolaságait. Neki köszönhető, hogy tanítványai egytől egyig 

megtanultak helyesen írni, aminek később nagy hasznát vették. Sok tanítványa lett 

ugyanis később magyarnyelv- és irodalomtanár, újságíró stb. 

1979. december 30-án hunyt el.   

 

 A verseny célja 

Az anyanyelv megőrzése és ápolása, a nyelvi kompetenciák, az írásbeli 

nyelvhasználat, a helyesírási készség fejlesztése, a nyelvhasználat iránti pozitív attitűd 

formálása, az anyanyelv szeretetének az erősítése. 
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A verseny lebonyolítása  

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által 

meghatározott kompetenciákat és az ehhez rendelt tananyagot vesszük figyelembe. 

A vetélkedőn az általános és középiskolák, illetve líceumok, gimnáziumok 5–11. 

osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatlapok minden korosztályban felölelik az 

előző években tanultakat, illetve nyelvhelyességi feladatokat is tartalmaznak. 

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS-tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.  

5. osztály:   

 A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama; a j hang jelölése a 

szavakban; a szóvégi h). 

 A hangok egymásra hatása a beszédben (írásban jelölt és jelöletlen esetek;  a -val, 

-vel rag kapcsolása; a felszólító mód jele stb.). 

A magyar helyesírás alapelvei (kiejtés szerinti, szóelemző, hagyományos, 

egyszerűsítő, a megkülönböztetés elve – a korosztálynak megfelelően). 

 Szótagolás (egyszerű toldalékolt és összetett szavak, dz, dzs, ch, x). 

6. osztály:   

 A betűrendbe sorolás. 

 A szófajok helyesírási tudnivalói (a főnév, a melléknév és a számnév). 

7. osztály:   

 A szófajokhoz kapcsolódó helyesírási ismeretek (a fentieken kívül a névmások, 

névutók, igealakok, igekötők helyesírása). 

 Az idézet, a párbeszéd helyesírási tudnivalói. 

8. osztály:   

 A szószerkezetek és a szóösszetételek helyesírása. 

 A betűszók, mozaikszók és rövidítések helyesírása, toldalékolása. 

9. osztály:   

 Idegen szavak és tulajdonnevek helyesírása és toldalékolása. 

 Központozás. 

 

10–11. osztály  

A tanulóknak már teljes körű helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, így a 

feladatok minden alapvető témakört magukba foglalnak, s a korosztályoknak 

megfelelően nehézségi fokozatban különböznek. 
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Minden osztályra vonatkozik: nyelvhelyességi feladatok (hasonló hangzású 

szavak mondatba foglalása; hibás mondatok javítása stb.); minden osztályban 

vannak az előzetes tudást is mérő feladatok. 

 
A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100. 
 
Jelentkezési határidő:   2019. január 19. 
A verseny helyszíne:         II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola   

90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6. 
Időpontja:   2019. január 25.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Természetrajz-vetélkedő 

  A verseny célja 

A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem 

kialakítása és objektív megmérettetés természetrajzból. 

A verseny lebonyolítása 

A versenyen részt vehetnek Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven 

tanuló 5. osztályos diákok. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS-tehetségpontok 

tematikájához kapcsolódik. 

A verseny formája írásbeli. 

A tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:  

 választásos feladatok (egyszeres vagy többszörös választás) 

  párosítás 

 ábrafelismerés vagy táblázatkitöltés 

 szövegkiegészítés 

 igaz–hamis 

 feladatok vázlattérképen 

A feladatok összeállításánál felhasznált tankönyv: 

 5. osztály: Természetrajz / Jarosenko O. H., Bojko V. M. [ford. Varga Béla]. 

Lviv: Szvit, 2013. 

A feladatok összeállításánál egy kérdés kapcsolódik a GENIUS tehetséggondozó 

foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz. 

A tesztfeladatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai állítják 

össze az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által jóváhagyott tanterv 

alapján. A felkészüléshez felhasználható az elfogadott tankönyvön kívül más 

irodalom is. 

 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 Jelentkezési határidő:  2020. január 25. 

A vetélkedő helyszíne:          II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar                        

Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6. 

Időpontja:    2020. február 01.                     1000 óra (k.-e. i.) 
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Földrajzvetélkedő 
 

A verseny célja 
A tanulók közötti nemes versenyszellem kialakítása és kiemelkedő 

teljesítményre való ösztönzése. 

A verseny lebonyolítása 

A vetélkedőn az általános és középiskolák, valamint a líceumok és gimnáziumok 

6–11. évfolyamos tanulói vehetnek részt. 

A vetélkedő írásos formában zajlik, a feladatlapok nyílt- és zártvégű elméleti 

tesztkérdéseket, továbbá számítási és vázlattérképi feladatot tartalmaznak. A 

feladatsorok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tantervet és az ehhez 

igazodó, alább megnevezett tankönyveket vesszük alapul, ám – szem előtt tartva a 

tanulmányi versenyek ezeken túlmutató jellegét, valamint hogy a résztvevők a 

tantárgy iránt kiemelten érdeklődő, jó képességű diákok – a tantervi és tankönyvi 

kereteket meghaladó kérdések is előfordulhatnak bennük. Osztályonként egy-egy 

feladat a GENIUS-tehetségpontok lentebb közölt tematikájához kapcsolódik. 

A feladatlapok kitöltésére összesen 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok 

megoldása során az elérhető maximális pontérték: 100. Irodalmi forrásokat, 

térképeket, atlaszokat, számítástechnikai eszközöket (ezen belül telefont, okosórát) 

a versenyzők nem használhatnak. Egyes feladatok megoldásához szükség lehet 

számológépre, vonalzóra, ezeket az eszközöket a versenyzőknek maguknak kell 

biztosítaniuk. 

A feladatlapok a következő témakörökből lesznek összeállítva (zárójelben az 

alapként használható tankönyv): 

 6. osztály: Általános természeti földrajz (Földrajz / Bojko V. M., Miheli Sz. V. 
[ford. Maha, Varga]. Lviv: Szvit, 2014). 

 7. osztály: Kontinensek és óceánok (Földrajz / Bojko V. M., Miheli Sz. V. 
[ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 2015). 

 8. osztály: Ukrajna a világban: természetvilág, népesség (Földrajz / 
Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., Zasztavecka L. B. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: 
Bukrek, 2016). 

 9. osztály: Ukrajna és a világgazdaság (Földrajz / Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., 
Hrinyuk T. A., Szmaly I. V., Harcsenko I. M. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: 
Bukrek, 2017). 

 10. osztály: A világ társadalmi és gazdasági földrajza (Földrajz / Bojko V. M., 
Brajcsevszkij J. Sz., Jacenko B. P.:. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 
2018). 
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 11. osztály: Földrajz 11. Pesztusko V. J., Uvarova H. S., Dovgan A. I. [ford. 
Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 2019 
 

A GENIUS-tehetségpontoknak a versenyfeladatok összeállításánál figyelembe vett 

tematikája: 

6. osztály 
 Csillagászati ismeretek 
 Méretarány. Koordináták 
 Bioszféra 
 Talaj 

7–8. osztály 
 Anyagkörforgás 
 Természeti erőforrások 
 Az idő 
 Számítási feladatok megoldása 

9–11. osztály 
 Településföldrajz 
 Magyarország természetföldrajza 
 Magyarország gazdaságföldrajza 
 Számítási feladatok megoldása 

 

Jelentkezési határidő:  2020. január 25. 

A vetélkedő helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6. 

Időpontja:    2020. február 01.                     1000 óra (k.-e. i.) 
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Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 

 
Szent-Györgyi Albert Budapesten született 1893. szeptember 16-án. 

Tanulmányait a Lónyai utcai református gimnáziumban végezte, majd a budapesti 

tudományegyetemen folytatta, ahol 1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az első 

világháborúban medikusként vett részt, de megsebesült, és hamarosan leszerelték. 

Ezután külföldön: Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Leidenben, Groningenben 

folytatott tanulmányokat, a biológia, az élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, majd a 

fizikai-kémia terén. Ezt követően Cambridge-ben,  F. G. Hopkins biokémiai tanszékén 

megszerezte második doktorátusát, ezúttal kémiából, majd  E. C. Kendall 

 támogatásával egy évig az Egyesült Államokban dolgozott. Klebelsberg 

kultuszminiszter hívására hazajött, és 1931-tôl 1945-ig a szegedi tudományegyetem 

orvosi vegyészeti intézetének professzora, 1945 és 1947 között a budapesti 

tudományegyetem orvosi karának biokémia professzora volt. 1947 végén elhagyta az 

országot, és a Boston melletti Woods Hole-ban telepedett le, ahol 1947 és 1962 között 

az Egyesült Államok Izomkutató Tudományos Intézete tengerbiológiai 

laboratóriumának igazgatója, 1962 és 1971 között a Darthmouth-i Egyetem 

professzora volt. Kapcsolatait Magyarországgal mindig fenntartotta, az 1960-as 

évektől rendszeresen hazalátogatott. 1986. október 22-én halt meg Woods Hole-ban. 

Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert nyerte el "a biológiai 

égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének terén 

tett felfedezéseiért". 

Már Szegeden elkezdett foglalkozni az izom működésével, és sikeresen vizsgálta az 

izom fehérjéinek szerepét az izom-összehúzódásban (1940–42). A szubmolekuláris 

vizsgálatok után érdeklődése később a rosszindulatú daganatok felé fordult. Két 

évtizeden át foglalkozott a sejtszintű szabályozás jelenségeivel. 

A Magyar Tudományos Akadémia levelező (1935), rendes (1938), majd 1945. május 

30-án tiszteletbeli tagjának választotta. 1987-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

felvette nevét. 

A verseny célja 

Egészséges versenyszellem kialakítása Kárpátalja magyar iskoláinak tanulói között, a 

kémiai ismeretek elsajátításának felmérése. 
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A verseny lebonyolítása 

A versenyt 5 kategóriában szervezzük a közoktatási tanintézmények 7–11. osztályos 

tanulói számára.  A vetélkedő feladatsorai számítási, kísérleti, valamint tesztfeladatokat 

tartalmaznak. A feladatok összeállításánál minden korosztálynál lesznek feladatok a 

GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökből.  

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a 

tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. A kategóriánkénti 

versenyzés az alábbi ismeretanyag birtokában lehetséges:  

I. kategória (7. osztály) 

 Anyagok. Tiszta anyagok és keverékek. Atomok. Molekulák. Ionok.  

Kémiai elemek. A kémiai elemek vegyjelei. D. I. Mengyelejev periódusos 

rendszere. Relatív atomtömeg.  

 Egyszerű és összetett anyagok. Fémek és nemfémek. Az anyagok kémiai 

képlete. A vegyérték.  

 A relatív molekulatömeg.  Az elem tömegrészaránya a vegyületben. Fizikai 

és kémiai jelenségek.  Az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai. A kémiai 

reakciók és a reakciókat kísérő változások. A tömegmegmaradás törvénye. 

Kémiai reakcióegyenletek. 

 Oxigén. Előfordulása a természetben. Előállítása laboratóriumban. Fizikai 

és kémiai tulajdonságai.  

 Az oxidok fogalma. Az égés. Az oxigén körforgása a természetben, 

biológiai szerepe, felhasználása. 

  A katalizátor fogalma.  Bomlási és egyesülési reakciók. 

 A víz. A víz tulajdonságai. A víz mint oldószer. Az oldat tömegszázalékos 

összetétele.   

II. kategória (8. osztály)  

A II. kategória versenyzőire az 1. kategória követelményrendszere is érvényes. 

 D. I. Mengyelejev periódusos rendszere. A periódusos törvény. Az atom 

szerkezete. Az atom felépítése. Izotópok. Az elektronszerkezet felépítése és 

jelölése. 

 A kémiai kötés. Kovalens kötés, a kovalens kötés jellemzői. Az ionos kötés. 

A fémes kötés. Kristályrácsok típusai: atomrács, molekularács, ionrács és 

fémrács. Oxidációs szám.  
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 Anyagmennyiség. Mól. Móltömeg. Avogadro-állandó. A gázok 

térfogatarányai. Avogadro törvénye. A gázok móltérfogata. A gázok relatív 

sűrűsége. 

 A szervetlen vegyületek főbb csoportjai: oxidok, savak, sók, bázisok 

előfordulása a természetben, osztályozása, nevezéktana, fizikai és kémiai 

tulajdonságai, előállítása, felhasználása. Amfoter elemek és vegyületek. 

III. kategória (9. osztály) 

A III. kategória versenyzőire az I., II. kategória követelményrendszere is 

érvényes. 

1. Az oldatok. Az oldódás folyamata. Telített, telítetlen oldatok. Az oldódást 

kísérő energiaváltozások. Az oldódás hőmérsékletfüggése. 

2. Koncentrációk. Az oldat tömegszázalékos összetétele. 

3. Kristályhidrátok. Oldatok készítése. 

4. Az elektrolitos disszociáció. Elektrolitok és nem elektrolitok. A savak, 

bázisok és sók disszociációja vizes oldatban. A disszociációfok, erős és 

gyenge elektrolitok. A pH fogalma. 

5. Az ionos cserebomlás. 

6. A kémiai reakciók. A kémiai reakciók osztályozása, egyesülési, bomlási, 

helyettesítési és cserebomlási reakciók. 

7. A kémiai reakciók hőhatása: endoterm és exoterm kémiai reakciók. 

8. A kémiai reakciók sebessége, a sebességet befolyásoló tényezők. 

9. Az oxidációs – redukciós reakciók. 

10. A szerves vegyületek főbb csoportjai. Szénhidrogének. A telített és 

telítetlen szénhidrogének (etilén és acetilén példáján). Fizikai és kémiai 

tulajdonságok. 

11. Oxigéntartalmú szerves vegyületek. Metanol és etanol. Glicerin.  

Karbonsavak, ecetsav. Észterek. Zsírok, olajok. 

12. Szénhidrátok. Glükóz, szacharóz. Keményítő, cellulóz. 

13. Aminosavak. Fehérjék. Nukleinsavak. 

14. Természetes és szintetikus szerves vegyületek. 

IV. kategória (10. osztály)  

A IV. kategória versenyzőire az I., II., III. kategória követelményrendszere is 

érvényes. 
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 A szerves vegyületek szerkezetelmélete. Izoméria. A szénhidrogének 

térszerkezete. Telített szénhidrogének: alkánok, cikloalkánok (fizikai, 

kémiai tulajdonság, előállítás). Telítetlen szénhidrogének: alkének, alkínek, 

aromás szénhidrogének (molekulaszerkezet, fizikai, kémiai tulajdonság, 

előállítás, felhasználás). A szénhidrogének természetes forrásai. 

 Oxigéntartalmú szerves vegyületek: telített egyértékű alkoholok, többértékű 

alkoholok, fenol, aldehidek, telített egyértékű karbonsavak, nagy 

szénatomszámú karbonsavak (fizikai, kémiai tulajdonság, előállítás). 

Szappanok, szintetikus mosószerek. Észterek, zsírok. 

 Szénhidrátok: monoszacharidok (glükóz szerkezete, fizikai, kémiai 

tulajdonság, előállítás); diszacharidok (szacharóz, fizikai, kémiai 

tulajdonság, előállítás); poliszacharidok: keményítő cellulóz. 

 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, anilin, aminosavak, fehérjék, 

nukleinsavak (fizikai, kémiai tulajdonság, előállítás). 

 Szintetikus óriásmolekulájú szerves vegyületek. Műanyagok. Kaucsuk. 

Műszálak. 

V. kategória (11. osztály) 

Az V. kategória versenyzőinek az I., II., III. és IV. kategória 

követelményrendszerét is tudniuk kell. 

1. Vegyérték és az elemek oxidációs száma. Másodrendű kötések. Hidrogén 

kötés. A kémiai egyensúly, megfordítható kémiai reakciók. A kémiai egyensúlyt 

befolyásoló tényezők. Sók hidrolízise. Galvánelemek. 

2. Nemfémes elemek, helyük a periódusos rendszerben, általános jellemzésük. 

Az allotrópia jelensége. Az adszorpció. A nemfémes elemek kémiai 

tulajdonságai, alkalmazásuk, előfordulásuk a természetben. A nemfémes elemek 

illó hidrogénvegyületei. Nemfémes elemek oxidjai és oxihidrát vegyületei. 

Építőanyagok: üveg, cement, beton és alkalmazásuk. Az oxigén, nitrogén, szén 

körforgása a természetben. 

3. A fémes elemek általános jellemzése. A fémek fizikai tulajdonságai és 

gyakorlati alkalmazásuk. A fémek általános kémiai tulajdonságai, a fémek 

korróziója. Alkálifémek, alkáliföldfémek tulajdonságai és vegyületei. 

Vízkeménység. Az alumínium. Fizikai és kémiai tulajdonságai. 
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Alumíniumgyártás. A vas és vegyületei. A fémek előállításának általános 

módszerei. Nyersvas- és acélgyártás. 

4. Egyes ionok minőségi kimutatása. Cl-; NH4
+; SiO3

2-; PO4
3-; Ba2+; Fe2+; Fe3+ - 

ionok kimutatása. 

Kategória Osztály A feladatok összeállításánál felhasznált 

tankönyvek  

I. 7. osztály  Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

II. 8. osztály  Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

III. 9. osztály  Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

IV. 10. osztály  

  

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 10. osztály  – O. G. Jarosenko   

V. Érettségizők  

 

Kémia 7. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 8. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 9. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. Krikla 

Kémia 10. osztály  – O. G. Jarosenko   

Kémia 11. osztály  – P. P. Popel, L. Sz. 

Krikla (akadémiai szint) 

 

A felkészüléshez felhasználható a felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is. 

Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál felhasználjuk a korábbi évek 

független vizsgatesztjeit, a próbatesztek és tesztkönyvek feladatait.   

A verseny időtartama: 

7. osztály – 60 perc 
8. osztály – 90 perc 
9., 10., 11. osztályok – 120 perc 

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100. 

Jelentkezési határidő:  2020. február 01. 
A verseny helyszíne:    II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

      90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
Időpontja:   2019. február 08.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Zrínyi Ilona matematikaverseny 
 

A verseny célja 
 

A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított 

feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. 

Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 2–12. osztályos tanulói 

összemérhessék matematikai tudásukat. 

A verseny lebonyolítása 
 

 A versenyt a Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) 
Alapítvány szervezi és bonyolítja le a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
támogatásával. 
A versenyen a feladatok megoldására a 2–4. osztályos tanulóknak 60 perc (25 feladat), 
az 5–6. osztályos tanulóknak 75 perc (25 feladat), a 7–11. osztályos tanulóknak 90 
perc (30 feladat) áll rendelkezésükre. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz 
(A, B, C, D és E) található, amelyek közül pontosan egy a helyes. A kódlapon a 
feladatok sorszáma melletti öt négyzet közül a helyes válasz betűjelének megfelelő 
négyzetbe ×-et kell sötétkék vagy fekete tollal, jól láthatóan beírni, a többi négy 
négyzetet pedig üresen kell hagyni. Amennyiben a többi négy négyzet nem teljesen 
üres (valamelyikben tollal vagy ceruzával írt betű, szám vagy bármilyen jelkezdemény 
szerepel) a feladatra adott válasz rossz válasznak számít. Radír, javítófesték vagy 
hibajavító toll használata esetén a feladatra adott válasz szintén rossz válasznak számít. 
Ha valaki egy feladatra nem ad választ, az nem számít rossz megoldásnak. Ebben az 
esetben a kódlapon a feladat sorszáma melletti négyzeteket üresen kell hagyni. A 
kódlapot jól láthatóan, sötétkék vagy fekete tollal kell kitölteni, mert más színeket, 
halványan, vékonyan és kis jelekkel kitöltött kódlap jeleit a leolvasó rendszer nem 
érzékeli. Halvány, vékony és kis jelekkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A 
feladatok megoldásának időtartama nem számít bele a verseny értékelésébe. A 
versenyen íróeszközön kívül semmilyen más segédeszköz nem használható. Számolni 
a feladatlap mellé kiadott üres lapokon lehet. A verseny végén csak a megoldásokat 
tartalmazó kódlapot kell beadni. A pontozás a 4×H −R + F képlettel történik, ahol H a 
helyes, R a rossz válaszok, F a kitűzött feladatok számát jelenti. 

A megoldásokat évfolyamonként és kategóriánként értékeljük. Egyenlő pontszám 
esetén az ér el jobb helyezést, akinek kevesebb a hibás megoldása. Ha ez is egyenlő, 
akkor a prioritás dönt. (A számítógép a feladatokat sorrendbe rakja. Amelyik feladatot 
a legtöbben oldották meg jól, az lesz az első, amelyiket a legkevesebben, az lesz az 
utolsó sorszámú. Akinél az így összeállított sorrend alapján a jól megoldott feladatok 
sorszámainak összege (a prioritás) nagyobb, az ér el jobb helyezést.) Ha ez is 
megegyezik, akkor azonos helyezést érnek el a versenyzők. 

  
Jelentkezési határidő:   2019. november 12. 
A vetélkedő helyszíne:  Beregszász magyar iskolái 

Időpontja:    2020. február 21.  1400 óra (k.-e. i) 
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Informatikavetélkedő 
 

A verseny célja 

Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi követelményekhez kötődően 

tehetséggondozást végezzünk az informatika műveltségterületén kiemelkedő 

képességű gyerekek versenylehetőségének megteremtésével, másrészt a tanterv 

követelményrendszerének megfelelően a tananyag elmélyítése, az informatikai 

eszközök használatának magas szintű elsajátíttatása. 

A verseny lebonyolítása 

A versenyben az általános és középiskolák 5–11. osztályos, a gimnáziumok 1–7. 

évfolyamos diákjai, valamint a líceumok tanulói vehetnek részt.  

A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a versenyzőket, 

hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny két kategóriában kerül 

lebonyolításra. Mindkét kategóriában a munkaidő 3 óra. 

Irodalom 

J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika. 

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára. – 

Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2013. – 200 old. 

J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika. 

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 6. osztálya számára. – 

Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2014. – 256 old. 

J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika. 

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 8. osztálya számára. – 

Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2016. – 288 old. 

J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika. 

Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. – 

Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2017. – 288 old. 

I. O. Zavadszkij, I. V. Sztecenko, O. M. Levcsenko. Informatika 10. – Akadémiai 

szint. – Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2010. – 296 old. 

J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika 11. – 

Akadémiai és profil szint. – Lviv. – „Szvit” Kiadó, – 2011. – 304 old. 

ECDL tananyag, 1–7. modulok. 
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N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok, – Műszaki Könyvkiadó, – 

Budapest, – 1982. – 344 old. 

Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Varga Balázs. Programozzunk 

Turbo Pascal nyelven! – Kezdőknek – középhaladóknak. – Computerbooks, – 

Budapest, –2008. – 552 old. 

Benkő Tiborné, Benkő László, Meszéna Zsolt, Gyenes Károly. Programozási 

feladatok és algoritmusok Turbo Pascal nyelven. – Computerbooks, – Budapest, 

– 2003. – 528 old. 

Carol Vorderman. Programozás gyerekeknek – Scratch játékok lépésről lépésre. – 

HVG Könyvek, – 2017. – 224 old. 

Bártfai Barnabás. Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint. BBS-

Info Kft. 2016.  

http://prog.ide.sk/pas.php [Internetes cím]. 

Ajánlott témakörök 

I. kategória Felhasználói ismeretek 

5., 6. osztály 

1. Rajz készítése Painttel: 
a) Ismétlődő elemek rajzolása. 

b) Mintázat elkészítése. 
c) Alakzatok rajzolása, elforgatása, tükrözése, másolása, áthelyezése. 

2. Állománykezelés Fájlkezelővel: 
a) Mappastruktúra létrehozása. 
b) Állományok és mappák létrehozása, másolása, áthelyezése, átnevezése stb. 
c) Parancsikonok létrehozása. 
d) Egyszerű szövegszerkesztés jegyzettömbbel. 
e) Vírusirtás. 
f) Tömörítés. 
g) Képernyőkép készítése. 

3. Beépített Windows alkalmazások használata: 
a) Számológép. 
b) WordPad. 
c) Jegyzettömb. 

4. Algoritmizálás Scratch programozási környezetben: 
a) Szereplők mozgatása. 
b) Jelmezek váltása. 
c) Ismétlődés. 
d) Elágazás. 
e) Karakterek megszólaltatása. 
f) Eseménykezelés, üzenetek. 
g) Változók. 
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h) Véletlen számok. 
i) Listák. 

5. Alapszintű szövegszerkesztés: karakter-, bekezdésformázás, szegélyek, mintázat, 
felsorolás és számozás, táblázatok beszúrása, képek beillesztése és körbefutása. 

 

7., 8. osztály 

Felhasználói ismeretek 

1. Tesztlap. Általános számítástechnikai ismeretek, információtechnológia alapok, 
ECDL 1. modul. 

2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat): 
a) Karakter- és bekezdésformázás. 
b) Szegély és mintázat. 
c) Felsorolás és számozás. 
d) Táblázatok. 
e) Tabulátorok. 
f) Rajzolás, alakzatok használata. 
g) Kép beszúrása. 
h) Egyenletszerkesztő. 
i) Körlevél. 
j) Töréspontok. 

3. Excel feladatlap: 
a) Képletek. 
b) Abszolút, vegyes és relatív cellahivatkozások. 
c) Százalékszámítás. 
d) Diagramkészítés. 
e) Táblázatformázás. 
f) Munkalapkezelés. 
g) Függvények: 

1) minimum; 
2) maximum; 
3) összeg; 
4) szorzat; 
5) átlag; 
6) ha(); 
7) szumha(); 
8) darab(); 
9) darab2(); 
10) darabteli(). 

 

II. kategória 

9., 10. osztály 

Programozás (Pascal, C/C++, Python) 

1. Szöveges és adatállományok kezelése. 
2. Egydimenziós vagy többdimenziós tömbök feldolgozása. 
3. Programozási tételek: 

a) eldöntés; 
b) kiválasztás; 
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c) megszámlálás; 
d) minimumkeresés; 
e) maximumkeresés; 
f) összegzés; 
g) szorzatszámítás; 
h) kiválogatás; 
i) szétválogatás; 
j) összefésülés. 

4. Rendezési és információkeresési (lineáris, logaritmikus/bináris keresési) feladatok. 
5. Programozási játékfeladatok (Nim, stb.). 

 

11. osztály 

Programozás (Pascal, C/C++, Python) 

 Szöveges és adatállományok kezelése. 
 Egydimenziós vagy többdimenziós tömbök feldolgozása. 
 Programozási tételek: 

a) eldöntés; 
b) kiválasztás; 
c) megszámlálás; 
d) minimumkeresés; 
e) maximumkeresés; 
f) összegzés; 
g) szorzatszámítás; 
h) kiválogatás; 
i) szétválogatás; 
j) összefésülés; 
k) metszetképzés; 
l) unióképzés. 

 Rendezési és információkeresési (lineáris, logaritmikus/bináris keresési) feladatok. 
 Rekurzív folyamatok megvalósítása, visszalépéses keresés. 
 Programozási játékfeladatok (Nim, stb.). 
 Gráfalgoritmusok. 

 
A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. február 08. 

A verseny helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. 

Időpont:  2020. február 15. 1000 óra (k.-e. i.) 
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Kazinczy szépkiejtési verseny 

 

A verseny célja 

Az anyanyelvi nevelés, a helyes, tiszta magyar nyelv megőrzése és ápolása, a 

beszédkultúra fejlesztése.   

A verseny lebonyolítása 

I. Iskolai elődöntők. A versenyben a 7–9. és 10–11. osztályos tanulók indulhatnak. A 

résztvevők számát az elődöntőben az iskola határozza meg. A középdöntőbe a 7–9. 

osztályból 2 tanuló, a 10–11. osztályból 1 tanuló juthat tovább a középdöntőbe. 

II. Középdöntők 

 Felső-Tisza-vidék    

Helyszín: Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum 

A középdöntőből 2 tanuló jut a döntőbe. 

 Nagyszőlősi járás  

Helyszín: Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola 

A középdöntőből 4 tanuló jut a döntőbe. 

 Beregszászi járás 

Helyszín: Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola 

A középdöntőből 8 tanuló jut a döntőbe. 

 Munkácsi járás 

Helyszín: Munkácsi Szent István Líceum 

A középdöntőből 3 tanuló jut a döntőbe. 

 Ungvári járás 

Helyszín: Nagydobronyi Középiskola 

A középdöntőből 5 tanuló jut a döntőbe. 

A versenyfeladatokat a középdöntőket szervező iskolák felelősei dolgozzák ki. A 

középdöntőkön a zsűri elnökét a rendező iskolák jelölik. Nem lehetnek 

zsűritagok a felkészítő tanárok. 

A középdöntőket lebonyolító iskolák szervezői a döntőbe jutott versenyzők 

neveit 3 napon belül továbbítják a KMPSZ központi irodájába. 

 

 III. Döntő/ A Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntőjén a 2020. 

február 15-ig megrendezett járási középdöntők győztesei vehetnek részt a 

meghatározott kvóta szerint.   

A verseny kétfordulós.  

Az első fordulóban egy szabadon választott és egy ismeretlen szöveget kell a 

résztvevőknek kifejezően felolvasniuk. A szabadon választható szöveg XX–XXI. 
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századi magyar szerző eredeti (tehát nem fordítás), prózában, irodalmi vagy 

igényes köznyelven írott, értekező jellegű (nem szépirodalmi), 3 percben 

előadható műve (ill. annak részlete) legyen, amely nem tartalmaz párbeszédes 

részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevéssé ismert idegen szavakat. 

A versenykiírásnak megfelelően a zsűri nem a színészi produkciót, hanem a tiszta 

kiejtést, a pontos hangképzést, a megfelelő hangsúlyozást és hanglejtést értékeli.  

Amennyiben a versenyző szabadon választott szövegrészlete véletlenül megegyezik a 

KMPSZ által választott kötelező szövegrészlettel, az érintett személynek más – a 

versenybizottság által biztosított – szövegrészletet kell felolvasnia. 

A második fordulóban írásbeli feladatot kell megoldaniuk a versenyzőknek. 

Ennek során a „Beszélni nehéz!” jelölésrendszerét felhasználva két vagy több 

példamondat jelölését kell elvégezni. 

A megyei döntő 10–11. osztályos kategóriájának első helyezettjei részt vesznek a 

magyarországi országos döntőn. 

 

A Beszélni nehéz! jelölésrendszere 

Írott jelölés Számítógépes jelölés Elnevezés 

Hangsúlyfokozatok megnevezése és jelölése 

 Döntött gyenge szakaszhangsúly 

 Döntött és aláhúzott közepes szakaszhangsúly 

 Döntött és félkövér emelt erejű szakaszhangsúly 

 Döntött, aláhúzott és félkövér fő-, mondathangsúly 

   ^ szókapcsolás 

Szünetfajták megnevezése és jelölése 

   :   (félkövér kettőspont) rövid szünet 

   | átlagos, sima szünet 

   || hosszú szünet 
 
 
A döntő helyszíne:    Nagydobronyi Középiskola 

   89463 Nagydobrony, 

     Kisdobronyi út 131. 

    Tel.: 714-3-21; 714-3-16 

Időpontja:    2020. február 22.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Informatikavetélkedő 

 
A verseny célja 

Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi követelményekhez kötődően 
tehetséggondozást végezzünk az informatika műveltségterületén kiemelkedő 
képességű gyerekek versenylehetőségének megteremtésével, másrészt a tanterv 
követelményrendszerének megfelelően a tananyag elmélyítése, az informatikai 
eszközök használatának magas szintű elsajátíttatása. 

A verseny lebonyolítása 

A versenyben az általános és középiskolák 9–11. osztályos, a gimnáziumok 5–7. 
évfolyamos diákjai, valamint a líceumok tanulói vehetnek részt. 

A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a versenyzőket, 
hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny felhasználói kategóriában 
kerül lebonyolításra. A munkaidő 3 óra. 

Irodalom. 

 J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika. 
Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 9. osztálya számára. – 
Lviv. – „Szvit” kiadó, – 2017. – 288 old. 

 I. O. Zavadszkij, I. V. Sztecenko, O. M. Levcsenko. Informatika 10. – Akadémiai 
szint. – Lviv. – „Szvit” kiadó, – 2010. – 296 old. 

 J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V. V. Sakotyko. Informatika 11. 
– Akadémiai és profil szint. – Lviv. – „Szvit” kiadó, – 2011. – 304 old. 

 ECDL tananyag, 1–7. modulok. 
  Bártfai Barnabás. Office 2016 - Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint. 

BBS-Info Kft. 2016.  

I. kategória 

9–10. osztály 

Felhasználói ismeretek 

1. Tesztlap. Általános számítástechnikai ismeretek, információtechnológia alapok, 
ECDL 1. modul. 

2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat): 
a) Karakter- és bekezdésformázás. 
b) Szegély és mintázat. 
c) Felsorolás és számozás. 
d) Táblázatok. 
e) Tabulátorok. 
f) Rajzolás, alakzatok használata. 
g) Kép beszúrása. 
h) Egyenletszerkesztő. 
i) Kördokumentum: 

1. levél; 
2. boríték; 
3. címke. 

j) Töréspontok. 



24 
 

k) Hasábok. 
l) Oldalbeállítás. 

3. Excel feladatlap: 
a) Képletek. 
b) Abszolút, vegyes és relatív cellahivatkozások. 
c) Százalékszámítás. 
d) Diagramkészítés. 
e) Táblázatformázás. 
f) Adatok érvényesítése. 
g) Matematikai grafikonok. 
h) Munkalapkezelés. 
i) Függvények: 

1. minimum; 
2. maximum; 
3. összeg; 
4. szorzat; 
5. átlag; 
6. ha(); 
7. fkeres(); 
8. index(); 
9. hol.van(); 
10. szumha(); 
11. átlagha(); 
12. darab(); 
13. darab2(); 
14. darabteli(); 
15. darabüres(). 

 
11. osztály 

Felhasználói ismeretek 

1. Tesztlap. Általános számítástechnikai ismeretek, információtechnológia alapok, 
ECDL 1. modul. 

2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat): 
a) Karakter- és bekezdésformázás. 
b) Szegély és mintázat. 
c) Felsorolás és számozás. 
d) Táblázatok. 
e) Tabulátorok. 
f) Rajzolás, alakzatok használata. 
g) Kép beszúrása. 
h) Egyenletszerkesztő. 
i) Kördokumentum: 
1. levél; 
2. boríték; 
3. címke. 
j) Töréspontok. 
k) Hasábok. 
l) Oldalbeállítás. 
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m) Élőfej és élőláb. 
n) Helyesírás ellenőrzés. 

3.Excel feladatlap: 
a) Képletek. 
b) Abszolút, vegyes és relatív cellahivatkozások. 
c) Százalékszámítás. 
d) Diagramkészítés. 
e) Táblázatformázás. 
f) Munkalapkezelés. 
g) Adatok érvényesítése. 
h) Matematikai grafikonok. 
i) Listafeldolgozás. 
j) Vezérlőelemek. 
k) Függvények: 
1. minimum; 
2. maximum; 
3. összeg; 
4. szorzat; 
5. átlag; 
6. ha(); 
7. fkeres(); 
8. vkeres(); 
9. index(); 
10. hol.van(); 
11. szumha(); 
12. átlagha(); 
13. darab(); 
14. darab2(); 
15. darabteli(); 
16. darabüres(); 
17. darabhatöbb(); 
18. szumhatöbb(); 
19. átlaghatöbb(); 
20. adatbázis-függvények. 

 
 

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. február 15. 

A verseny helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  

Időpont:  2020. február 22. 1000 óra (k.-e. i.) 
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Margittai Antal biológiavetélkedő 
 

A verseny célja 
A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és 
objektív megmérettetés biológiából.  
A verseny névadója Margittai Antal, a munkácsi Várpalánkán született neves botanikus-pedagógus. 
Kutatásainak nagy részét Bereg megye és Máramaros növényzete tanulmányozásának szentelte.   
 
A verseny lebonyolítása 
A versenyen részt vehetnek Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven tanuló  
6–11. osztályos diákok.   
A verseny formája írásbeli. A 6–10. osztályos tanulóknak azonos típusú tesztfeladatokat kell 
megoldani.  
A 6–10. osztályban a tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:  
 definíció, melyben egy vagy két alapvető fogalomnak a meghatározását megadjuk, a 

tanulóknak a definíciót kell beírni   
 választásos feladatok (egyszerű vagy többszörös választás)   
 négyféle asszociáció vagy párosító 
 ábrafelismerés vagy táblázat  
 szövegkiegészítés 
 igaz–hamis    
 sorba rendezés  

Kategória Osztály 
Tananyag és 
témakörök 

A feladatok összeállításánál felhasznált 
tankönyvek 

I. 6. osztály Botanika 

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin, 
V. V. Dogy, А. V. Szivolob, І. V. Dovhaly, 
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,  
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev 

II. 7. osztály Zoológia 

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin, 
V. V. Dogy, А. V. Szivolob, І. V. Dovhaly, 
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,  
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev 

 Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan, 
V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin

III. 8. osztály Anatómia 

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin, 
V. V. Dogy, А. V. Szivolob, І. V. Dovhaly, 
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,  
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev 

Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan, 
V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin
Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,  
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan 

IV. 9. osztály 
Általános 
biológia 

Biológia 6. – І. J . Kosztyikov, Sz. О. Volhin, 
V. V. Dogy, А. V. Szivolob, І. V. Dovhaly, 
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,  
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev 
Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,  
V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin 
Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,  
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan 
Biológia 9. –  L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,  
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V. P. Poliscsuk 

V. 

10. osztály 
líceumok, 

gimnáziumok 
megfelelő évfolyama 

Általános 
biológia 

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin, 
V. V. Dogy, А. V. Szivolob, І. V. Dovhaly, 
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,  
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev 
Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,  
V.V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin 
Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,  
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan 
Biológia 9. –  L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,  
V. P. Poliscsuk 
Biológia 10. –  L. I. Osztapcsenko, P.G. Balan, T. A. 
Kompanec, SZ. R. Ruskovszkij 

VI. Érettségizők 

Botanika,  
Zoológia, 
Anatómia, 
Általános 
biológia 

Biológia 6. – M. M. Muszijenko 
Biológia 8. – V. V. Szerebrjakov, P. G. Balan 
Biológia 9. – N. J. Matyas, M. N. Sabatura 
Biológia 10. –  P. G. Balan, I. G. Vervesz,  
V. G. Poloscsuk 
Biológia 11. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan, T. A. 
Kompanec, SZ. R. Ruskovszkij 

 
Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál a független vizsgaközpontok tesztjeiből, a 
próbatesztek és tesztkönyvek feladataiból válogatunk.  
Mindegyik versenycsoport feladatsorában szerepelnek kérdések a korábbi években tanult anyagból. 
A feladatok összeállításánál minden korosztálynál kérdéscsoport kapcsolódik a GENIUS 
tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz.  

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 
A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban a biológia tanítása az Ukrán Oktatási és Tudományos 
Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján történik.  
A tesztfeladatokat a Rákóczi-főiskola tanárai állítják össze az Ukrán Oktatási és Tudományos 
Minisztérium által jóváhagyott tanterv és tankönyvek alapján. A felkészüléshez felhasználható a 
felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is.  
 
 
 
Jelentkezési határidő:   2020. február 22. 
A verseny helyszíne:   II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
Időpontja:     2020. február 29.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Terebesi Viktor matematikai emlékverseny 

Terebesi Viktor 1933. március 7-én Tiszaújlakon született. Ott végezte el az elemi 

iskola négy osztályát, majd a Beregszászi Állami Főgimnázium tanulója lett. Sajnos nem 

sokáig lehetett tanítványa a gimnázium kiváló mennyiségtantanárainak: 1944 decemberében, 

mivel nem ismerte az ukrán vagy orosz nyelvet, őt is eltanácsolták a tanintézetből, mint oly 

sok osztálytársát. Végül jóval később Nagyszőlősön fejezte be középiskolai tanulmányait. 

Mindig szerette a matematikát, imádta a számok világát, izgatták az érdekes számtani 

feladatok. Már jóval az érettségi előtt elhatározta, hogy matematikatanár lesz. 

Az Ungvári Állami Egyetem matematika karára iratkozott be és 1956-ban kitűnő eredménnyel 

végezte el azt. Tanárai idejében felfedezték nem mindennapi tehetségét, rávették, hogy a 

Moszkvai Lomonoszov Egyetem aspiránsaként folytassa tanulmányait. A világhírű Bermann 

professzor, számtalan felső matematikai tankönyv szerzőjének tanítványa volt, az ő 

irányításával látott hozzá kandidátusi értekezése anyagának gyűjtéséhez és feldolgozásához. 

Nagy kár, hogy munkája befejezésére nem maradt ideje. 

A Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola tanáraként kamatoztatta tudását, tehetségét. 

Tanítványai máig rajongva emlékeznek vissza rá, felejthetetlenül érdekes matematikaóráira. 

Nem magolásra ösztönözte tanítványait, hanem megtanította őket logikusan gondolkodni. 

Igyekezett megszerettetni tantárgyát a tanulókkal, velük együtt felfedezni a matematika 

szépségeit.   

Számtalan tanítványa választotta hivatásául a matematikai pályát, sokan közülük elnyerték a 

kandidátusi, doktori címet. 

 A verseny célja 

Lehetőséget biztosítani a Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló elemi és általános iskolás 

diákok számára, hogy összemérhessék matematikai tudásukat, logikus gondolkodási 

képességüket évfolyamtársaikkal. 

A verseny lebonyolítása 

A vetélkedőn a 3–6. osztályos tanulók vehetnek részt. A verseny írásbeli. A 3–4. 

osztályos résztvevőknek 90 perc alatt kell megoldani a feladatokat, az 5–6. osztályosok 

számára 120 perc áll rendelkezésre. Minden feladatot 1–20 pontig értékelnek.  

 

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a 

megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket 

és témákat vesszük figyelembe. 

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS-tehetségpontok tematikájához kapcsolódik. 
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3. osztály: Matematika. M. V. Bogdanovics, H. P. Lisenko 

4. osztály: Matematika. M. V. Bogdanovics 

    5. osztály: Matematika. A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir 

    6. osztály: Matematika. N. A. Taraszenkova 

 

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 

Jelentkezési határidő:   2020. február 29. 

A verseny helyszíne:     Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola  

90202 Beregszász,  

Bohdan Hmelnickij út 18.  

Tel.: 2-31-35 

Időpontja:     2020. március 14.   1000 óra (k.-e. i.) 
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Geőcze Zoárd matematikaverseny 
 

Geőcze Zoárd matematikus Budapesten született 1873. augusztus 23-án. Egyetemi 

tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. A podolini algimnáziumban, majd 1899-

től az ungvári reáliskolában tanított. Ezután – megszakítással – állami ösztöndíjjal két évet 

Párizsban töltött. A Sorbonne-on doktorált, majd a budapesti V. kerületi főreáliskolához 

helyezték. 1913-ban egyetemi magántanárrá képesítették a sokaságelmélet és a valós változós 

függvénytan tárgyköréből. Úttörő munkát végzett a felszínszámítás terén. A háború kitörésekor 

behívták katonai szolgálatra, közben is dolgozott, cikkeit tábori postával küldte haza. Matematikai 

eredményeit Radó Tibor fejlesztette tovább és tette ismertté szélesebb körben. Harctéri 

szolgálatában szerzett betegségében halt meg Budapesten 1916. november 26-án.  

 
A verseny célja 
 

  Lehetőséget biztosítani a Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló általános és 

középiskolás diákok számára, hogy összemérhessék matematikai tudásukat, logikus 

gondolkodási képességüket évfolyamtársaikkal. 

 

A verseny lebonyolítása 

 
A Geőcze Zoárd matematikai emlékverseny klasszikus feladatmegoldó verseny. 

Évfolyamonként 5 feladatot kell (4 algebra, 1 mértan) megoldani. A feladatok 

megoldására 3 óra áll rendelkezésre. Minden feladatot 1–20 pont között értékelnek.  

A versenyen az általános és középiskolák 7–11. évfolyamára járó diákjai vehetnek 

részt iskolatípustól függetlenül. 

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a 

megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő 

fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. 

A versenyfeladatok egyike az aktuális tankönyv egy emelt szintű (*-os ) feladata. 

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.                                 

 7. osztály: Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir 

 8. osztály: Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir, M. I. 

Burda, N. A. Taraszenkova  

 9. osztály: Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir 

10. osztály: Matematika/ A. H. Merzljak, D. A Nomirovszkij, V. B. Polonszkij, M. 

Sz. Jakir 

 11. osztály: Matematika / H. P. Bevz, V. H. Bevz 
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 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 

 Jelentkezési határidő:  2020. február 29. 

 A verseny helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola   

  90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6. 

      Időpontja:         2020. március 14.    1030 óra (k.-e. i.) 
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Idegennyelv-vetélkedő 
(angol, német) 

 

A verseny célja 

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, tehetséggondozó verseny 
megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, 
tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. 

A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az idegen nyelv tudatos és igényes használatára 
nevelő feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti 
nyitottság, megértés és információcsere elősegítése. A nyelvtanulás szerepének 
hangsúlyozásán túl kiemelten fontos a diákok nyelvi problémamegoldó képessége, a 
kommunikáció, a nyelvi kifejezőeszközök minél sokoldalúbb használata.   

Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének 
biztosítása az általános és középiskolák 5–11. osztályos tanulói számára egységes, 
objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával. 

Ez a vetélkedő tesztverseny, amely egyrészt a diákok nyelvi felkészültségét, másrészt 
a választott nyelv által determinált országnak és szokásrendszerének az ismeretét méri. 
 
A verseny lebonyolítása 

Időtartam: 90 perc.  

 Nyelvhasználati teszt (elérhető pontszám 35 pont) 

 Országismereti tudást ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 10 pont)   

 Olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 35 pont) 

 Irányított fogalmazás (elérhető pontszám 20 pont) 
 

A feladatok gyakorlati jellegűek, a mindennapi élet témaköreihez kapcsolódnak. A 
vetélkedőn egy feladat a GENIUS-tehetségpontok tematikájához kapcsolódik. 

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a 
megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő 
fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. 

 

5. osztály:  English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 5 (1) / S. I. 
Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj 

6. osztály:  English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 6 (2) / S. I. 
Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj 

7. osztály:  English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / N. Basszaj 

8. osztály:  English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov  

9. osztály: English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov 

10. osztály: English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran 

11. osztály: English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran 
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A versenyfeladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (szótár stb.). 
 

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

Jelentkezési határidő a németvetélkedőre: 2020. március 14.  
A vetélkedő helyszíne:   II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
A németverseny időpontja:  2020. március 21.  1000 óra (k.-e. i) 

 
 

Jelentkezési határidő az angolvetélkedőre: 2020. március 21.   
A vetélkedő helyszíne:   II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
Az angolverseny időpontja:  2020. március 28.   1000 óra (k.-e. i) 
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„Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny 
 

A verseny célja 
Zenei anyanyelvünk megismerése, művelése, átörökítése a következő generáció 
számára. Lehetővé tenni a kárpátaljai magyar anyanyelvű fiatalok számára, hogy 
felmérjék tudásszintjüket, megismerjék különböző tájegységek gazdag népdalkincsét. 
 
A verseny lebonyolítása 
A verseny egyfordulós. Kötelező anyag nincs. 
Nevezési kategóriák:  
 

SZÓLÓÉNEK 
I. korcsoport: 6–12 évesek.      Műsoridő  max. 5 perc. 
II. korcsoport: 13–18 évesek    Műsoridő  max. 5 perc. 
 

ÉNEKEGYÜTTES 
Énekegyüttes esetében a többség életkora határozza meg a korcsoportot. Az 
énekegyüttes legkisebb létszáma három fő.  Műsoridő max. 8 perc. 
A műsoridő túllépése pontlevonással jár. 
Hangszeres kíséret lehetséges: citera, népi furulya, vonós zenekar.  
 
Ajánlott versenyanyag 
I. korcsoport: a korosztálynak megfelelő gyermekjátékdalok, szokásanyagra épülő 
népdalcsokor. 
II. korcsoport: egy bizonyos tájegységhez kötődő (kis-magyarországi, felvidéki, 
délvidéki, erdélyi, kárpátaljai…) népdalcsokor vagy ballada. 
 
A népdalcsokor összeállításánál törekedjenek arra, hogy változatos, értékes (lehetőség 
szerint saját zenei dialektus) összeállítást adjanak elő, alkalomhoz illő viseletben vagy 
népviseletben. Népzenei feldolgozást a zsűri nem fogad el.  
A zsűri ARANY, EZÜST, BRONZ minősítéssel értékeli a versenyzőket. 
Az ARANY minősítést elért versenyzők közül kerülnek ki a kategóriák győztesei: 
I., II., III. helyezések. 
 
 
 

Jelentkezési határidő: 2020. március 21. 

    A verseny helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola   

90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6. 

Időpontja:   2020. március 28.  1030 óra (k.-e. i.) 
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Bátyúi Költészeti Napok 

Versmondó verseny 
A verseny célja 
A szavalóverseny célja az anyanyelv ápolása, a versolvasás, szavalás megszerettetése a 
tanulókkal, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat mélyítése, az anyanyelv 
szeretetének erősítése.  
A verseny lebonyolítása 
A verseny három részből áll: 
I. Iskolai elődöntők.  
A versenyen a 10–11. osztályos tanulók indulhatnak. A résztvevők számát az elődöntőben 
az iskola határozza meg. Az iskolai elődöntőből 2 tanuló nevezését fogadja el a zsűri. 
Az elődöntők megrendezésének végső határideje 2020. február 22. 
A versenyt az iskolák magyartanárai szervezik. 
II. Középdöntők   
A középdöntők időpontja: 2020. február 29 – március 28. között. A középdöntőkbe a 
jelentkezéseket a rendező iskolák szervezőbizottságai 2020. február 29-ig fogadják el. A 
középdöntők eredményeinek jegyzőkönyvét a zsűri elnöke juttatja el a KMPSZ címére 
Határidő: 2020. április 01. 

Felső-Tisza-vidék    
Helyszín: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 

  
Ebből a középdöntőből 2 tanuló jut a döntőbe. 

Nagyszőlősi járás  
Helyszín: Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola 

  
 Ebből a középdöntőből 4 tanuló jut a döntőbe. 

Beregszászi járás 
Helyszín: Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskola  

  
Ebből a középdöntőből 6 tanuló jut a döntőbe. 

Munkácsi járás 
Helyszín: Csongori Általános Iskola 

  
Ebből a középdöntőből 2 tanuló jut a döntőbe. 

Ungvári járás 
Helyszín: Szürtei Középiskola 

  
Ebből a középdöntőből 4 tanuló jut a döntőbe. 
 
A középdöntőkön a zsűri elnökét a rendező iskolák jelölik. Nem lehetnek zsűritagok a 
felkészítő tanárok. 
 
A verseny megyei döntőjében a járási középdöntőkből továbbjutott versenyzők vehetnek 
részt. 
 
III. Döntő 
A verseny lebonyolítása 
 Minden versenyző egy szabadon választott és egy kötelező verssel indul. 
 A szabadon választott verset a magyar irodalom alkotóitól kell választani. 
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 A vers előadásának ideje nem haladhatja meg a négy percet. Időtúllépésért 
pontlevonás jár. 

 
A verseny helyszíne:       Bátyúi Középiskola  

        90212 Bátyú  

Vasút u. 52. 

Időpontja:       2020. április 09. 1000 óra (k.-e. i) 

 

A kötelező vers: 

  
  Garai Gábor: Magyarul 
  
Miféle beszéd ez? 
                       Idegen meg nem érti. 
S aki csak ezt beszéli – 
                           mindenütt idegen. 
Vízözön örvényében elárvult égi fészek, 
hogy tudtál megmaradni, 
                             keselyük őrületében, 
lomb-szőtte gerle-szállás, 
                              testvértelen magányban? 
Ki hoz neked naponként olajágat? 
Ki nógat a partra: 
                     megtérhetsz szárazon?! 
Hisz vérhabos sziklák közt értél partot te mindig, 
s örök forgásban kerülget a téboly, 
mint pontot a pörgő tér, 
                           a bezárult kör közepében… 
Nap. Ég. Hal. Kő. Szél. Víz… 
                                    Szeretsz? 
                                                Szeretlek! 
Viszlek magammal, anyám sütötte kenyérkét. 
Megáztatlak idegen tengerekben, 
s tisztán kiemellek a hullám-törte hínárból. 
Mint testté lett csoda – létem a rendjeled: 
százszor kiirtott néped – 
                              ki tudja, hogy? – 
                                                    élve maradt! 
No lám, a boldogabbak bámulva körülállnak – 
s egy árva szót sem értenek az egészből. 
De mint élő vizet ízlellek én: 
Hitvallásom vagy, s álorcám, ha kell; 
lég-gyökerem, 
                  megtartóm messzi-földön, 
s haza-vezérlő pásztor-csillagom. 
                                                                          						1971 
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Ukrán nyelv- és irodalomvetélkedő 
 
 A verseny célja 
 

 Lehetőséget biztosítani az általános és középiskolák tanulói számára, hogy 
összemérhessék tárgyi tudásukat az ukrán nyelv és irodalom ismerete terén, ezáltal 
ösztönözni a tanulókat jobb eredmények elérésére. 

A verseny lebonyolítása  
            A vetélkedőn az általános és középiskolák, illetve líceumok, gimnáziumok 5–11. 
osztályos tanulói vehetnek részt. 
A verseny feleletválasztásos teszt formájában kerül lebonyolításra. 
A verseny két fordulóból áll. 
I. forduló 
Tesztfeladatok ukrán nyelvből 
II. forduló 
Tesztfeladatok ukrán irodalomból 
      A feladatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai állítják 
össze az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv, illetve a kiadott tankönyvek 
alapján. A feladatlapok minden korosztályban felölelik az előző években tanult 
ismereteket is. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS-tehetségpontok tematikájához 
kapcsolódik. A feladatok minden alapvető témakört magukba foglalnak, s a 
korosztályoknak megfelelően nehézségi fokozatban különböznek. 
 
 Тестові завдання з української мови та літератури складені згідно наказу МОН 
України за № 409 від 03.04.2012 р.  «Про затвердження Типових навчальних 
планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», де : 
   1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 
ступеня (додатки 1–8). 
   2. Ввести Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 
ступеня в дію поетапно: 
   у  5-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів – з 2013–2014 навч. року; 
   у  6-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів – з 2014–2015 навч. року; 
   у  7-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів – з 2015–2016 навч. року; 
   у  8-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів – з 2016–2017 навч. року; 
   у  9-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів – з 2017–2018 навч. року; 
  
 
5 клас                                         
Українська мова 
1. Звуки і букви. 
2. Склад і наголос. 
3. Значущі частини слова. 
4. Спільнокореневі слова. Корінь, суфікс, префікс і закінчення. 
5. Речення. Види речень за метою висловлювання.  
Українська  література 
 1. Народні казки: «Названий батько», «Мудра дівчина», «Як звірі хату 
будували», «Як     лев утонув у колодязі», «Орися»,  «Іван – мужичий син». 
2. І. Франко. «Фарбований Лис», «Грицева шкільна наука» 
3. Леся Українка.  «Біда навчить». 
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4. В. Винниченко. «Федько-халамидник» 
5. Теорія літератури. (Відомості про казку, види та жанри казок, про фольклор) 
 
6 клас 
Українська мова                             
1. Речення. 
2. Головні та другорядні члени речення. 
3. Іменник. Граматичні ознаки іменника. 
4. Прикметник. Граматичні ознаки прикметника. 
5. Числівник. 
Українська література 
1. Календарно-обрядові пісні. 
2. Л. Глібов. Байки «Коник-стрибунець», «Вовк та ягня» 
3. М. Вінграновський. «Гусенятко» 
4. С. Руданський. «Вовки», «Козак і король», «Окуляри» 
5. М. Вороний. «Євшан-зілля» 
6. О. Олесь. «Печенізька облога Києва» 
7. Д. Чайка. «Дівчина-чайка» 
8. О. Вишня. «Перший диктант», «Як ми колись вчились» 
9. Теорія літератури. (Відомості про байку, історичну поему…) 
7 клас 
Українська мова 
1. Частини мови. (Іменник, прикметник, числівник, займенник). Дієслово. Форми 
дієслова. Прислівник. 
2. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. 
Українська література 
1. Суспільно-побутові пісні. Коломийки. 
2. І. Франко. «Захар Беркут». 
3. Т. Шевченко. Біографічні відомості. «Мені тринадцятий минало...», «Тополя»,  
«Заповіт».  
4. М. Стельмах. Короткі  біографічні  відомості.  «Гуси-лебеді летять...» 
5. Григорій Тютюнник. «Климко». 
6. Б. Лепкий. «Мишка ( Казка для дітей, для малих і великих)». 
7. Л. Костенко. «Дощ полив...»,  «Кольорові миші», «Чайка на крижині», 
«Крила». 
8.Теорія літератури. (Суспільно-побутові пісні. Історична повість. 
    Автобіографічний   твір, символ. Засоби гумористичного зображення.) 
8 клас 
Українська мова 
1. Синтаксис. Пунктуація. 
2. Загальне поняття про речення. 
3. Односкладні та двоскладні речення. 
4. Головні та другорядні члени речення. 
5. Однорідні члени речення. 
6. Вставні слова та вставні речення. 
Українська література 
1. Усна народна творчість. Народна лірика. 
2. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». 
3. Петро Гулак-Артемовський. «Пан та Собака», «Рибалка». 
4. Т. Шевченко. «Гамалія». 
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5. І. Франко. «Каменярі» 
6. М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». 
7. Теорія літератури (відомості про жанри: байки та балади, ліро-епічні твори, 
оповідання). 
9 клас 
Українська мова 
1. Синтаксис. Складне речення. 
2. Складносурядне речення. 
3. Складнопідрядне речення. 
4. Безсполучникове речення. 
5. Пряма мова. Діалог. 
Українська література 
1. Народна драма.  «Коза» 
2. Весільні пісні.  «Ой  з-за гори  з-за крутої» 
3. Перекладна церковна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про 
Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча. 
4. «Слово о полку Ігоревім»  
5. Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень», «Всякому місту − звичай і 
права», «De libertate», «Пісня 28» (із «Саду Божественних пісень») 
6. Нова література. І. Котляревський  «Енеїда», «Наталка Полтавка» 
7. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся» 
8. Микола Гоголь. «Тарас Бульба»  
9. Тарас Шевченко «Сон» («У всякого своя доля...»), «Кавказ», «І мертвим, і  
живим, і ненарожденним...», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала...» 
10. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 
11. Марко Вовчок. «Інститутка» 
12. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 
 
10 клас 
Українська мова 
1. Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. 
2. Будова слова. Орфографія. 
Українська література 
1. І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». 
2. П. Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
3. І. Карпенко-Карий. «Хазяїн». 
4. М. Коцюбинський. «Тіні забутих предків». 
5. Л. Українка. Біографічні відомості поетеси. «Лісова пісня». 
6. О. Кобилянська. «Земля». 
7. Теорія літератури 
 
11 клас 
Українська мова 

      1. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з морфології та 
орфографії.  

2. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, 
пунктуації та стилістики. 
3. Синтаксис простого речення. Синтаксис складного речення. 
Українська література 
1. П. Тичина. Інтимна лірика. 
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2. М. Рильський. «Слово про рідну матір», «Епоху, де б душею  відпочить…». 
3. В. Сосюра. «Любіть Україну»,  «Так ніхто не кохав…». 
4. М. Хвильовий. «Я (романтика)». 
5. Ю. Яновський. Роман «Майстер корабля» 
6. В. Барка. «Жовтий князь». 
7. М. Куліш. «Мина  Мазайло». 
8. У. Самчук. «Марія» 
9. Теорія літератури 
 
 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

Jelentkezési határidő:  2020. március 28. 

A verseny helyszíne:         II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai  Magyar Főiskola   
                                   90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6. 

Időpontja:         2020. április 04.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Győrffy István fizikaverseny 
 

Győrffy István 1937. szeptember 8-án született Beregszászban. Középiskolai 

tanulmányait is szülővárosában végezte, 1955-ben érettségizett. Ezután egy évig a 

beregszászi dohányfermentáló üzemben dolgozott. 1956-ban felvételt nyert az Ungvári 

Állami Egyetem Fizika–Matematika Karára, itt szerzett fizikatanári diplomát 1961-

ben. Friss diplomásként egy évig a Nagyberegi Középiskola fizikatanáraként 

dolgozott. A következő tanévben, 1962 szeptemberében – igazgatóhelyettesként és 

fizikatanárként – áthelyezték a Csomai Általános Iskolába. 1963–1973 között ismét a 

Nagyberegi Középiskola fizikatanára és ezzel egy időben igazgatóhelyettese is volt. 

1972-ben megházasodott, két fia született. 1973-tól 2000-ig a Beregszászi 8. Számú 

Középiskolában dolgozott főállású fizikatanárként, s elérte a legmagasabb, 

módszerész-pedagógus minősítést. 1996-tól a Beregszászi Magyar Gimnázium (BMG, 

ma Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium) óraadó tanára, 2000-től főállású 

fizikatanára lett egészen 2012-es nyugdíjba vonulásáig, azaz 75 éves koráig. 

1992-től nyugdíjazásáig a beregszászi járási fizikatanárok módszertani csoportjának 

vezetője volt. Rendszeresen szervezett módszertani megbeszéléseket és tartott járási, 

megyei szintű bemutató órákat a fizikatanároknak. 2011-től, a GENIUS tehetséggondozó 

program indulásától tartott foglalkozásokat a Beregszászi Tehetségpontban. 

Több évtizedes munkássága során megszámlálhatatlan járási, megyei és országos 

szintű dicsérő oklevelet vehetett át szakmai eredményeiért s a módszertani munkában 

kifejtett tevékenysége elismeréseként. 2005-ben elnyerte Az év tanára címet 

Kárpátalján, és ugyanebben az évben ugyancsak Az év tanára címet adományozta neki 

a BMG-t támogató Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. 2014-ben Magyar 

Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás terén 

végzett több mint öt évtizedes példamutató és eredményes pedagógusi munkássága 

elismeréseként. 

Győrffy István egész életét a tanári pályának, az oktatásnak szentelte. A tanítványai életre 

szóló élményként élték meg, és évtizedek múlva is emlegették óráit, egyéniségének 

varázsát – még azok is, akik egyébként nem természettudományos érdeklődésűek voltak. 

A Facebookon évekkel ezelőtt külön követői oldalt hoztak létre egykori tanítványai, ahol 

a közel háromszáz tag a vele kapcsolatos emlékeit, a fizikaórákon szerzett élményeit 

osztja meg egymással. Beregszászban, 2018. július 27-én hunyt el. 
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A verseny célja 
 
 A tanulók természettudományos ismereteinek bővítése, a fizika 

megszerettetése, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának 

felismertetése. Emellett lehetőséget szeretnénk biztosítani a diákoknak 

kreatív ötleteik megvalósítására és bemutatására.   

 
A verseny lebonyolítása 

 
A versenyben az általános és középiskolák 7–11. osztályos tanulói, 

valamint a líceumok és gimnáziumok tanulói vehetnek részt.  

    A vetélkedő résztvevőinek 125 perc alatt öt írásbeli feladatot kell 

megoldaniuk.  

Egyenlő pontszám esetén az a versenyző ér el jobb helyezést, akinek a 

legmagasabb pontszámú feladata van (ha ez is egyezik, akkor a második 

legmagasabb pontszámú feladat dönt stb.).  

 A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv 

alapján megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek 

megfelelő fejezeteket és témákat kell figyelembe venni. A vetélkedőn egy 

feladat a GENIUS-tehetségpontok tematikájából és egy feladat a tankönyvek 

nehezített feladataiból lesz összeállítva. A verseny időpontjáig tanult 

témakörökből (akár az előző években tanultakból is) állíthatók össze a 

feladatok!  

 

7. osztály:  Fizika. V. G. Barjahtar, Sz. O. Dovhij, F. J. Bozsinova, Lviv 2015 
8. osztály:  Fizika. V. G. Barjahtar, Sz. O. Dovhij, F. J. Bozsinova, Lviv 2016 
9. osztály:  Fizika. V. G. Barjahtar, Sz. O. Dovhij, F. J. Bozsinova, Lviv 2017 
10. osztály: Fizika. V. G. Barjahtar, Sz. O. Dovhij, F. J. Bozsinova, Lviv 2018 
11. osztály: Fizika. V. G. Barjahtar, Sz. O. Dovhij, F. J. Bozsinova, Lviv 2019 
 

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el. 

 
Jelentkezési határidő:  2020. április 11.   
A verseny helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  
Időpontja:   2020. április 18. 1000 óra (k.-e. i.) 
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Drávai Gizella nyelvhasználati verseny 

Drávai Gizella (1911–1981) pedagógus, tankönyvíró, a XX. századi Beregszász, sőt 

Kárpátalja meghatározó, autonóm gondolkodója. Életrajzaiban születési helyként hol 

Kovászó, hol Beregszász szerepel. Görögkatolikus lelkész édesapját korán elvesztette, 

édesanyja egyedül nevelte. A polgári iskola elvégzését követően a beregszászi Kálvin 

Nyomdában dolgozott, majd elvégezte az ungvári tanítóképzőt. 1930-tól 1944-ig falusi 

elemi iskolákban tanított. Ezt követően előbb a Beregszászi 4-es számú iskolában, 

majd nyugdíjba vonulásáig a 6-os iskolában tanított.  

Tanítványai közül Punykó Mária pedagógus, az Irka gyermekfolyóirat alapítója és 

egykori főszerkesztője így fogalmazta meg, hogy mit jelentett számára Drávai 

Gizella: „Különleges kapcsolatom volt Gizi nénivel, de nemcsak nekem, hanem 

társaimnak is. Meghatározó személyisége volt Beregszásznak. (…) Amellett, hogy 

szerette a gyerekeket, meglátta a bennük rejlő képességeket is, és igyekezett kibontani 

azokat. Ahogyan Erdélyi Béla fogalmazott vele kapcsolatban: kovász volt, amely 

másokat is elindított. Mindenkinek egyengette az útját, akiben meglátott egy szikrányi 

tehetséget. Sokan a magyar nyelv harcosaként, a magyar kultúra ápolójaként 

példaképüknek tekintették. Ő nemcsak tudást, hanem világszemléletet is nyújtott 

nekünk. A szüleim után tőle örököltem mindent.” 

 

A verseny célja 
Az anyanyelv megőrzése és ápolása. Az általános iskolás gyerekek nyelvi kompetenciáinak, a 
szövegértésnek és írásbeli nyelvhasználatnak a fejlesztése, pozitív attitűd formálása az igényes 
nyelvhasználat, a beszédkultúra fejlődése érdekében. Az anyanyelv szeretetének erősítése. 
 
A verseny lebonyolítása 
A vetélkedőn az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatok 
összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által meghatározott 
kompetenciákat, az ehhez rendelt tananyagot, illetve a GENIUS tehetséggondozó program 
témaköreit vesszük figyelembe. A feladatlapok – a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva 
– az alkalmazott tudást mérő szövegértési, stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokat 
tartalmaznak, melyek az adott évfolyam tananyagára és az előzetes tudásra épülnek. 
 

3. osztály: 
 A szöveg szerkezete  
 A mondatfajták. A mondatvégi írásjelek, az -e kérdőszó helyes használata 
 A szavak jelentése (azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak) 
 A szótő és a toldalék. Szóalkotási feladatok 
 A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama, a j hang jelölése a szavakban, a 

kiejtéstől eltérő mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűbb esetei) 
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4. osztály: 
 Szövegalkotás (levélírás) 
 A mondat fő részei: alany és állítmány 
 A szó jelentése. Egyenes és átvitt értelmű szavak 
 A szófajok (ige, főnév, melléknév) 
 A mássalhangzók egymásra hatása (az írásban jelölt egyszerűbb esetek)   
5. osztály: 
 A szöveg. Szövegfajták. A stílus 
 Frazeológiai egységek a magyar nyelvben (szólások, közmondások) 
 A magyar nyelv szófajai (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) 
6. osztály: 
 Költői képek a nyelvben (a hasonlat és a megszemélyesítés) 
 A szószerkezetek fajai 
 A szófajok rendszere 
 A főnévi szótövek (a többalakú főnévi szótövek) 
7. osztály: 
 Stílusok és közlésfajták. A publicisztikai stílus 
 Az ige osztályozásának három szempontja 
 Az igetövek (a többalakú igetövek) 
 

8. osztály: 
 A szóalkotás módjai. Szóképzés, szóösszetétel. Szóösszevonás, betűszók, mozaikszók 
 A szószerkezetek (alanyi-állítmányi, alárendelő, mellérendelő szószerkezetek) 
 

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100. 

 
Jelentkezési határidő:  2020. április 18. 
A verseny helyszíne:         Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola  

90202 Beregszász, Sevcsenko u. 25. 
Időpontja:   2020. április 25.  1000 óra (k.-e. i.) 
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„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny 

A verseny célja 

A magyarnak mint anyanyelvnek a kompetencia-központú használatára, 

szeretetére való nevelés, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek 

mérése és minősítése. Feladata a nyelvi kompetenciák, elsősorban a szövegértés 

és a szövegalkotás fejlesztése, az általános és közéleti beszédkultúra 

fejlődésének segítése. A helyzethez igazodó nyelvhasználat képességének 

kialakítása és fejlesztése, a kommunikatív kompetencia működésnek vizsgálata. 

 

A verseny lebonyolítása 

Minden általános és középiskola, gimnázium és líceum 9–11. osztályos 

tanulókat indíthat. A verseny kétfordulós: 

I. forduló – írásbeli munka, feladatlap kitöltése, amely a következőket 

tartalmazza: 

– grammatikai feladatok (szófajok, mondatrészek, morfémák felismerése, mondatok 

ágrajzának elkészítése, tagmondatok egymáshoz való viszonyának felismerése), 

– frazeológiai feladatok (szólások és közmondások magyarázata), 

– jelentéstani feladatok (szavak jelentésének meghatározása, egy- és 

többjelentésű szavak, neologizmusok, archaizmusok stb.), 

– stílusrétegek felismerése, 

– szövegértést ellenőrző feladatok, 

– szövegalkotás megadott szituációban és műfajban (annak tartalmi és formai 

követelményeit betartva). 

II. forduló – beszédmű összeállítása és előadása három percben megadott 

témára megadott kommunikációs szituációban: elmélkedés, vallomás, 

élménybeszámoló, ismertetés, vitaindító stb. formájában. 

A versenyzők sorszámaik elhangzása után nevük elhangzása nélkül indulnak a 

verseny szóbeli fordulójában. 

A szóbeli fordulóban a versenyzőknek van felkészülési idejük, elkészíthetik a 

beszédmű vázlatát, de a beszédművet előadni kell, felolvasni tilos! 

A versenyen 1–6. helyezést elérő diákok részt vesznek a 2020 októberében, 

Sátoraljaújhelyen rendezendő országos döntőn. 

     Jelentkezési határidő: 2020. április 18. 

A verseny helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  

Időpontja:   2020. április 25.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Történelemvetélkedő 

 

A verseny célja 

A történelem iránt érdeklődő tehetséges fiatalok ösztönzése, a diákok közötti nemes 

versengés kialakítása és új értékek teremtése. A szülőföldhöz, a nemzethez való hűség és 

szilárd kötődés megalapozása, erősítése. 

A verseny lebonyolítása 

A vetélkedők eddigi rendszerét megváltoztatva, most minden osztályban csak egy témát 

emeltünk ki, amelynek 2019-ben kerek évfordulóját méltatjuk. Ez csökkentette az átnézendő 

tananyag terjedelmét, a felkészülésre fordítandó időt, s egyben lehetőséget ad az egy témára 

történő koncentrálásra. Hogy mindenki egyenlő eséllyel készülhessen a vetélkedőre, ezért 

azokat a segédanyagok, amelyek a tankönyv mellett a feladatlap elkészítéséhez felhasználásra 

kerültek, mindenki számára elérhetők a KMPSZ honlapján.  

Jelentkezhetnek az általános és középiskolák és a gimnáziumok 5–11. évfolyamos 

tanulói, valamint a líceumok növendékei. A vetélkedő zárt és nyitott feleletválasztásos, illetve 

kifejtős kérdéseket foglal magába. A feladatlapok ténykérdéseket, szöveges forrásrészleteket, 

illetve képi forrásokat tartalmaznak. A verseny résztvevői a feladatlapok kitöltésére összesen 

120 percet használhatnak fel.  

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában használatos magyar nyelven megjelent 

tankönyveket, illetve az egyes tematikákhoz megnevezett kiegészítő irodalmat használtuk fel. 

 

A vetélkedő tematikája és irodalma osztályok szerint 
 
5. osztály –  

O.V. Hiszem: Bevezetés a történelembe, ez a tankönyv címe Kiadás: Csernyivci "Bukrek" 
2018 
 
3. Téma:  Források a történelem tanulmányozásához 6.7.8 leckék. 
 
4. Téma: Ukrán történelmi emlékművek 9.10. 11. 12. 13. 14. 15. leckék. 

 
6. osztály – A perzsák és a nomád népek  

 Bandrovszkij O.H. és Vlaszov V.Sz.: Világtörténelem. Ukrajna története. Lviv, Szvit 
Kiadó, 2014. 86–96. oldalak. 
 

 Varga Domokos: Ős Napkelet. Az írott történelem kezdetei. Képes történelem sorozat. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1973. = Az Ikerfolyók fiai és Szekeres, lovas 
birodalmak c. fejezetek, 123–137. (elérhető: www.kmpsz.uz.ua) 
 

 Bakay Kornél, Harangozó Imre, Molnár V. József: Történelem 5. osztályosoknak. 
Alternatív történelem tankönyv 11–12 éves gyermekek számára. A fáraók birodalma 
fejezet, 67–88. oldalak (elérhető: http://mek.oszk.hu/02100/02161/02161.pdf ) 
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 Hiszem Olekszandr – Hiszem Olga: Világtörténelem. Ukrajna története. Csernyivci, 

Bukrek Kiadó, 2019. 14–15. lecke, 49–53. oldalak. 
 
 

7. osztály – A középkori városok 
 
1. O. P. Krizsanovszkij, O.O. Hirna: A középkor története. A középkori városok. (51-65.old.) 
 
2. Száray Miklós: Történelem II. (21-25. old.) 
link: http://tortenelem.szig.hu/files/14225_T%C3%B6rt%C3%A9nelem_II_Forr%C3%A1sk
%C3%B6zpont%C3%BA_t%C3%B6rt%C3%A9nelem.pdf   
 
3.  Középkori egyetemes történelem. Szerkesztette:  Szántó Richárd. 
 link: http://vmek.oszk.hu/04800/04818/04818.pdf    
-  Városhálózat Franciaországban (13. század) 64.old. 
-  Hanza-városok (Tamási Tóth Zsuzsa) 114-116.old.  
- Városok a Bizánci Birodalomban 195-196.old.  
 
8. osztály – A reneszánsz és humanizmus Európában és Magyarországon 

 
1. Hiszem O.V., Martinyuk O.O.: Világtörténelem. 8. osztály, 2016.  – 6. fejezet 
 
2. Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. A kezdetektől napjainkig. Győr, 2005. 
104–113. old. Elérhető lesz a KMPSZ honlapján 
 
3. Kész Barnabás – Nedbál Klára – Szamborovszkyné Nagy Ibolya: A magyar nép 
története. A kezdetektől a szatmári békééig. – 21. téma Elérhető lesz a KMPSZ honlapján 

 
9. osztály – Az ipari forradalmak kora Európában és Magyarországon 
 
Hiszem O. V., Martinyuk O. O.: Világtörténelem 9. Csernyivci, Nukrek 2017: II. Fejezet – 
Európa és Amerika államai a forradalmak és a nemzeti egyesülés időszakában (1815-1870) – 
6-10 alpont: 42-83. old. 

Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás Magyarország története 1849-1914-ig, 
Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001. A gazdasági felzárkózás kísérlete, A polgári 
társadalom születése – 113-190. old 

 
Katus László : A modern Magyarország születése. Pécs, 2009. 6. fejezet: Hagyományos és 
átalakuló gazdaság 132-163. old. 7. fejezet: A rendi társadalomból a polgári társadalom felé 
164-180. old. 
 
10. osztály – A trianoni békeszerződés. Előzmények és következmények 

1. O.V. Hiszem, O.O. Martinyuk. Világtörténelem. Csernyivci, Bukrek, 2018.  
II. fejezet. 5. lecke: Az 1919-es párizsi békekonferencia 
IV. fejezet. 17. lecke: Magyarország 

 
2.  Romsics Ignác Magyarország története a XX. Században, Osiris Kiadó, 2010. 
II. fejezet. 
2. A polgári demokratikus forradalom. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_torten
ete/ch02s02.html 

3. A Tanácsköztársaság. 
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https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortene
te/ch02s03.html 

4. Az ellenforradalom 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortene

te/ch02s04.html 
5. A trianoni békeszerződés 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_tortene

te/ch02s05.html 
 
3. Ablonczy Balázs: Trianon árvái. Menekültek és menekültpolitika Magyarországon trianon 
előtt és után. http://www.trianon100.hu/blog-cikk/menekultek-es-menekultpolitika-
magyarorszagon-az-elso-vilaghaboru-alatt-es-utan  
 
4. A párizsi magyar békedelegáció összetétele http://www.trianon100.hu/blog-cikk/a-parizsi-
magyar-bekedelegacio-osszetetele 
 
5. 10 tény a trianoni békeszerződésről. https://mult-
kor.hu/20140623_10_teny_a_trianoni_bekeszerzodesrol 
 

 
11. osztály – A „legvidámabb barakktól” a szocializmus válságáig. 
Magyarország 1960–1980 között: életmód, kultúra, mindennapok és kevés politika 
 
Javasolt irodalom: 

1. Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam. 37-38. 
lecke (207–216. oldalak) Elérhető lesz a KMPSZ honlapján 

2. Bottoni, Stefano: Várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. 134–
150, 157–167, 175–192. oldlak Magyarországot tárgyaló szövegrészei. Elérhető online 
olvasásra: 
https://www.academia.edu/8599226/A_v%C3%A1rva_v%C3%A1rt_Nyugat._Kelet-
Eur%C3%B3pa_t%C3%B6rt%C3%A9nete_1944-t%C5%91l_napjainkig  

3. Magyarország és a szovjet zóna, 1962–1974. História 1996, 9–10. szám Elérhető lesz 
a KMPSZ honlapján 

4. Magyarország és a szovjet zóna, 1974–1984. História 1997, 9–10. szám Elérhető lesz 
a KMPSZ honlapján 

5. Morsányi Bernadett: Magyarország és egy ifjú nemzedék a hatvanas-hetvenes évek 
fordulóján. Elérhető: http://epika.web.elte.hu/doktor/publ_Morsanyi_B1.htm  

6. Életmód és mindennapok a hatvanas évek Magyarországán. Elérhető lesz a KMPSZ 
honlapján 

7. A Kádár-korszak. Elérhető: http://tortenelem.fazekas.hu/uploads/734.pdf  
8. Megtorlások és konszolidáció – „a legvidámabb barakk. Elérhető: 

http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/tortenelem/bartek/kr.pdf  
9. Horváth Gergely Krisztián: Magyarország társadalomtörténete a szocialista korban. 

Elérhető: https://www.tankonyvtar.hu › tamop425 › 0041_tarsadalomtortenetii 
 

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik. 

  
Jelentkezési határidő:  2020. május 2. 
A verseny helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.  

Időpontja:   2020. május 09.  1000 óra (k.-e.i.) 
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Gyermekszínjátszók találkozója 
 

A találkozó célja  

A verseny a csoportok számára bemutatkozási lehetőséget nyújt, biztosítja a 

szakmai visszajelzést és a csoportok közötti kapcsolatépítést. A dramatikus 

tevékenységformákon, készség- és képességfejlesztő, valamint improvizációs 

gyakorlatokon, játékokon keresztül fejleszteni a gyerekek érzelmi, értelmi, 

szociális és fizikai készségeit, képességeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, 

segíteni a közösségbe való beilleszkedést. 

 Hasznos, hogy a gyerekek és vezetőik tapasztalatokat szerezzenek, azokat 

felhasználják az új darabok betanulásakor, és a szakmai zsűri értékeléséből 

nyert tanulságokat is – szükség esetén – beépítsék a színpadi munka során. 

A találkozó lebonyolítása 

A találkozóra az általános és középiskolai (1–11. osztály) csoporttagok 

életkorának és képességeinek megfelelő előadással lehet nevezni, műfaji és 

tematikai megkötés nélkül.  

A műsoridő javasolt maximuma az 1–5. osztályos csoportoknál 15 perc, a 

6–11. osztályos csoportoknál 25 perc. Egy csoport egy előadással nevezhet.  

A találkozón, technikai és szervezési okokból, csak az előzetesen 

bejelentkezett csoportokat tudjuk fogadni.  

Jelentkezési határidő:  2020. május 09. 

A verseny helyszíne:  Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház 

           90202 Beregszász, Munkácsi u. 1.  

Időpontja:    2020. május 16.  1000 óra (k.-e. i.) 
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Máramarosi informatikavetélkedő 

A verseny célja 
Lehetőséget biztosítani a Máramaros vidéki (felső-Tisza-vidéki) tanulóknak, hogy 
összemérhessék tudásukat informatikából.   

A verseny lebonyolítása 
A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a 
versenyzőket, hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny két 
kategóriában kerül lebonyolításra. Mindkét kategóriában a munkaidő 3 óra. 
Ajánlott témakörök 

I. kategória 

Felhasználói ismeretek 

 Tesztlap: általános tudnivalók (Információs technológia alapok, ECDL 1. 

modul). 

 Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat levél, címke, 

boríték típusú kördokumentummal, táblázatok, szegély és mintázat, 

tabulátorok, rajz, egyenletszerkesztő). 

 Excel: függvények (minimum, maximum, összeg, szorzat, átlag, fkeres(), 

index() és holvan(), szumha(), darabteli(), táblázatkezelő adatbázis-

függvények), százalékszámítás, diagramkészítés, táblázatformázás. 

II. kategória 

Programozás (Pascal, Basic, folyamatábra) 

 Szöveges és adatállományok kezelése. 

 Rekurzív folyamatok megvalósítása, visszalépéses keresés. 

 Programozási tételek, többek között különböző minimum-, maximum-

keresési, összegzési és szorzatszámítási feladatok egyirányú és kétirányú 

tömbökben. 

 Rendezési–visszakeresési feladatok. 

 Feladatok dinamikus memóriakezelése. 

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100. 

Jelentkezési határidő:  2020. november 02. 

A verseny helyszíne:    Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 

           90575 Aknaszlatina, Leningrádi u. 18.   

                                          Tel.: 5-60-75 

Időpontja:    2020. november 07. 1000 óra (k.-e. i.) 



51 
 

Szedlák Ferenc matematika emlékverseny 
 

A verseny célja 

Lehetőséget biztosítani a Máramaros (Felső-Tisza-vidék) magyar iskoláiban 

tanuló közép- és általános iskolás diákok számára, valamint a Técsői Református 

Líceum diákjai részére, hogy összemérhessék tudásukat, logikus gondolkodási 

képességüket évfolyamtársaikkal, és megismerkedjenek Szedlák Ferenc kiváló 

aknaszlatinai matematikatanár példaértékű életével, munkásságával. 

 

A verseny lebonyolítása 

A vetélkedőn 7–11. osztályos tanulók vehetnek részt.  

A verseny írásbeli. A résztvevőknek 120 perc alatt kell megoldani a feladatokat. 

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a 

megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő 

fejezeteket és témákat vesszük figyelembe. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS-  

tehetségpontok anyagából és egy feladat a tankönyvek nehezített, „csillagos” 

feladataiból lesz összeállítva. 

 

7. osztály: Algebra, Mértan / H. P. Bevz, V. H. Bevz, N. H. Vladimirova 
8. osztály:  Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir,  

  M. I. Burda, N. A. Taraszenkova  

9. osztály: Algebra, Mértan / H. P. Bevz, M. I. Burda, N. A. Taraszenkova 

10. osztály:  Algebra, Mértan / J. P. Nelin, M. I. Burda, N. A. Taraszenkova 

11. osztály: Matematika / H. P. Bevz, V. H. Bevz 
A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100. 

 

Jelentkezési határidő:  2020. november 14. 

A verseny helyszíne:    Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 

     90575 Aknaszlatina 

Leningrádi u. 18.  

Tel.: 5-60-75 

Időpontja:    2020. november 21. 1000 óra (k.-e. i.) 



52 
 


