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TÁJÉKOZTATÓ A 

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS  

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

2016-2017. TANÉVI MEGRENDEZÉSÉRŐL 

 

Tisztelt Kollégák! Kedves Versenyzők! 

 

A MMOONNOORRII  KKOOSSSSUUTTHH  LLAAJJOOSS  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSKKOOLLAA igazgatósága örömmel közli, hogy a 

Pest megyei alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny 

a KKLLEEBBEELLSSBBEERRGG  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYFFEENNNNTTAARRTTÓÓ  KKÖÖZZPPOONNTT    

ÉÉSS  AA  SSZZOOLLNNOOKKII  PPEEDDAAGGÓÓGGIIAAII  OOKKTTAATTÁÁSSII  KKÖÖZZPPOONNTT    

támogatásával 

a 2016-2017. tanévben is megrendezésre kerül. 

A versennyel kapcsolatos tudni- és tennivalókat az alábbiakban közöljük. 

 

I. Versenykiírás 

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

 

 Téma: 

TTöörröökk  vviilláágg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  

FFeekkeettee  IIssttvváánn::  AA  kkooppppáánnyyii  aaggaa  tteessttaammeennttuummaa  ccíímműű  rreeggéénnyy  aallaappjjáánn  

 

 Mottó:  

„Emberségből példát, 

Vitézségből formát,  

Mindeneknek ők adnak…”  

/Balassi  Bálint:  Egy katonaének/  
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Célok: 

- Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás megszerettetése. 

- A könyv tartalmi, érzelmi megismerése szolgálja a tanultak kiegészítését! 

- Az ifjúsági regényben fellelhető emberi értékek, érzelmek, szereplők jellemvonásainak 

láttatása. 

- Az emberi kapcsolatok – szeretet, féltés, tisztelet, önzetlen segítés – 

megtapasztaltatása. 

- Az írói kifejezések gazdagságának, szépségének felismertetése. 

- A végvári vitézek küzdelmeinek bemutatása a török hódoltság alatt. 

- A dunántúli végvári harcok hétköznapjainak megismerése Fekete István regényén 

keresztül. 

- A természet gazdagságának és a benne rejlő lehetőségeknek felismertetése. 

- A természet értékeinek védelmére és a környezettudatos magatartásra nevelés. 

 

A verseny anyaga: 

- Fekete István: A koppányi aga testamentuma című regény. 

- Az alsó tagozat 3. osztályos tankönyveiben szereplő, a török elleni küzdelmekkel 

kapcsolatos olvasmányok. 

- Az indukciós szövegekhez kapcsolódó feladatok történelmi eseményeket, emberi 

tulajdonságokat emelnek ki. 

- Irodalmi részletek kiemelése a szövegértő, elemző képesség fejlesztését, 

összefüggések feltárását, nyelvtani ismeretek alkalmazását teszi lehetővé. 

 

Irodalomajánlás a témára való felkészüléshez: 

- Fekete István: A koppányi aga testamentuma Móra Ferenc Könyvkiadó – Budapest, 

1977. (illetve bármelyik kiadás) 

- Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv (bármelyik kiadás) 

Apáczai Kiadó – Celldömölk 

- Magyar történelem gyermekeknek 56.o. Szerkesztette: Tóth Dóra - Aquilla Kiadó 

- Török Magyarországon - Képes Történelem sorozat 46.o. Móra Ferenc Könyvkiadó – 

Budapest, 1978 

- Molnár József: A török világ emlékei Magyarországon (az építmények képeinek 

vizuális ismerete) Kiadó Molnár József, 1976 

- Somogyi Győző: Végvári vitézek 1526 – 1686 Zrínyi Kiadó 

 

Támpontok a felkészítéshez: 

Nyelvtan-helyesírás: 

 A jelenleg forgalomban lévő, alsó tagozaton használt tankönyvek biztosítják az 

eredményes felkészülést. 

 Fontos a nyelvtani tudásanyaghoz kapcsolódó helyesírási alapismeretek 

alkalmazása. 
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Környezetismeret: 

 Bármelyik 3. és 4. évfolyamon használt tankönyv, munkafüzet segíti a 

felkészülést, különösen az élő természetre vonatkozó anyagrészek. 

 

Matematika: 

 Fontos a szöveges feladatok értelmezése és megoldása. 

 A feladatok megoldását a tantervi követelményeknek megfelelően algoritmus 

alkalmazásával várjuk el. 

 Ajánlott irodalom: Polyhosné Babácsek Erzsébet: Matek készülődő, 9 – 10 

éveseknek Okker Kft. Budapest, 2007 

 

Tájékoztató a felkészüléshez: 

 A versenyre való felkészülést legjobban a regény elolvasása, értelmezése 

segíti. 

 A feladatok megoldása tanult ismereteken alapuló problémamegoldást igényel: 

lényegkiemelést, adott szempontú válogatást, kiegészítést, állítások 

igazságtartalmának eldöntését, esemény és szereplők megfeleltetését, 

csoportosítást, véleményformálást, következtetést. 

 A logikus gondolkodást igénylő matematikai feladatok megoldása során a 

szöveges feladatokra vonatkozó öt lépés betartása a követelmény. 

 A helyes feladatmegoldáson túl fontos elvárás a helyesírás, a hibajavítás módja 

és az esztétikus küllem. 

 

 

Minden versenyzőnek eredményes felkészülést kívánunk! 
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II. Általános tudnivalók: 

1) A verseny kétfordulós: 

1. Iskolai forduló, melyre előre kell jelentkezni a Monori Kossuth Lajos Általános 

Iskolánál. Az iskolai fordulóra jelentkező iskolák egy példányban megkapják az 

iskolai forduló feladatlapját, amit a titkosítás szabályainak betartásával helyben kell a 

szükséges számban fénymásolni, majd a versenykiírásban közölt időpontban – 2017. 

március 16-án (csütörtökön) 14.00. órakor – a tanulókkal megíratni, majd a kapott 

javítókulcs alapján kijavítani. A feladatlapok és a javítókulcs iskolákhoz való 

eljuttatása elektronikus úton történik. 

2. Megyei forduló: Az iskolai versenyen első és második helyezést elért 4. osztályos 

tanulók nevezés alapján vehetnek részt a megyei szintű versenyen. 

 A verseny iskolai és megyei fordulójára külön-külön kell nevezni a mellékelt nevezési 

lapok felhasználásával! 

2) Nevezési határidő:  

- Iskolai fordulóra: 2017. január 31. (kedd) 

- Megyei fordulóra: 2016. március 31. (péntek). A megyei fordulóba az iskolai forduló 

első és második helyezett tanulóit lehet benevezni! 

3) Nevezési díj nincs! 

4) Iskolai forduló időpontja: 2016. március 16. (szerda) 14.00. óra 

5) Megyei forduló időpontja: 2016. április 21. (péntek) 10.00. óra 

Színhelye: Monori Kossuth Lajos Általános Iskola (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98.) 

6) A Pest megyei alsó tagozatos komplex verseny felelőse:  

Sutusné Hack Erzsébet igazgatóhelyettes, versenykoordinátor 

 Telefon: 06-29-410-717; 06-29-410-862 

 Fax: 06-29-416-266 

 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu 

Kérjük, kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal a verseny felelőséhez vagy 

a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóságához, illetve iskolatitkárához. 

 

Monor, 2016. november 15. 

 

 Érdeklődésüket tisztelettel várjuk:   

 

 Marunák Ferenc 

 igazgató   
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NEVEZÉSI LAP 

A 2016-2017. TANÉVI PEST MEGYEI  

ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

ISKOLAI FORDULÓJÁRA 

 

Iskolánk jelentkezik a PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

iskolai fordulójára. 

A JELENTKEZŐ ISKOLA ADATAI 

NÉV 

 

CÍM 

 

TELEFONSZÁM 
 

FAX SZÁM 
 

E-MAIL CÍM 
 

ÜGYINTÉZŐ NEVE, 

TELEFONSZÁMA 

 

 

Jelentkezési határidő: 2017. január 31. (kedd) 

A „Nevezési lap”-ot kérjük visszaküldeni levélben, faxon vagy e-mailben az alábbi címre: 

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98. 

Fax: 06-29-416-266 

E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu 

 

Kelt:  

PH 

 

 …………………………… 

 igazgató 

 

 

mailto:kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu


Beküldendő a határidő pontos betartásával: Versenyek.POKSzolnok@oh.gov.hu 

A jelentkezési lapokat tanulónként kérjük kitölteni!  

Kérjük, hogy a táblázat celláit ne bővítsék, hogy a jelentkezési lap és a nyilatkozat egy 

oldalon maradjon. 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL 

SZOLNOKI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA 

ÁLTAL SZERVEZETT TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI VERSENYEK 

ISKOLAI, MEGYEI, TERÜLETI FORDULÓIRA 

2016/2017. TANÉV 

A versenyzőt nevező iskola 

Neve: 

 

OM azonosítója: 

Címe: 

Telefonszáma: E-mail címe: 

Versenyfelelős, kapcsolattartó neve 

és közvetlen elérhetősége: 
 

 

A verseny elnevezése:  
2016-2017. TANÉVI PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS 

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

Versenyző kategóriája:  

nincs 

Forduló (aláhúzandó):                      iskolai        /           megyei         /       területi 

Benevezett tanuló neve: Évfolyama: Felkészítő tanárának neve: 

Igazolom, hogy a tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel. 

Kelt: 
 

PH 

 

         igazgató 

NYILATKOZAT 

A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul 

veszem. Hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim szervezők 

általi kezeléséhez és közzétételéhez, valamint tudomásul veszem, hogy a verseny helyszínén 

fénykép készülhet. 

Kelt:  

 …………………………………  ……………………………… 

 szülő (gondviselő) aláírása  versenyző aláírása 

 (nem nagykorú versenyző esetén) 


