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Lilla Téri Általános Iskola 

meghirdeti 

komplex tanulmányi versenyét, 

melynek időpontja: 

 

2019. november 15. 

Ünnepélyes megnyitó: 8.45 

Verseny kezdési időpontja: 9.00 

 

 

 

Helyszínei:  Lilla Téri Általános Iskola: 4031 Debrecen, Vág u. 9. 

  Lilla Téri Általános Iskola: 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 74. 

Jégcsarnok: 4031 Debrecen, Derék u. 33. 
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Előzetes feladat: 

250 esztendeje született Ludwig von Beethoven, a bécsi klasszicizmus mestere. 

Fogalmazz meg egy levelet a nevében a „halhatatlan kedveshez” a zene 

hatalmáról! 

Az előzetes feladatokat külön értékeljük.  

Beküldési határidő: 2019. november 7. 

 

Előzetes rajz feladat:  „MACSKAFÉLÉK” 

Az erdőkben rejtőzködő, ritkán látható eurázsiai hiúz lett az év emlőse 2019-

ben, aki a harmadik legnagyobb ragadozó macskaféle Európában. Ennek 

apropóján hirdetjük meg Macskafélék címmel ez évi rajzpályázatunkat. 
  

Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek bármely macskaféle bemutatását 

szolgálják, kiemelve az állat élőhelyét, lakóhelyét, kapcsolatát a természettel, 

emberrel. Előnyt jelent, ha alkotása nem csak egy illusztráció, hanem belső 

érzést, gondolatot is meg tud fogalmazni az alkotó.  

A technika szabadon választott ( rajz, festés, montázs, számítógépes grafika, 

báb, plakett, tűzzománc, stb). 

A pályázók az alkotások hátulján tüntessék fel az alkotó nevét, évfolyamát, 

iskolájának, felkészítő tanárának nevét, elérhetőségét!  

Beküldési határidő: 2019. november 7. 

A versenyműveket előzetesen értékeljük, a helyezetteket értesítjük, díjátadásra a 

komplex verseny megnyitóján kerül sor. 
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Egyéni versenyek: 

Informatika: A verseny két korosztályban kerül megrendezésre: 5-6., 7-8. 

évfolyamon. 

A verseny első felében 30 perc alatt kell megoldani egy tesztlapot. 

A verseny második részében a gyakorlati feladatok megoldására 60 perc áll a 

tanulók rendelkezésére. 

Elméleti ismeretek: Windows operációs rendszer ismeretek, hardware és 

software ismeretek, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutató készítő 

programok használata, hálózat és programozási alapok. 

Gyakorlati feladatok:  

5-6. korosztály: Microsoft Office PowerPoint program segítségével egy bemutató 

készítése. 

7-8. korosztály: Microsoft Office Word program segítségével dokumentum 

készítése. 

Iskolánkban használt Office verzió:2016-os 

 

 

Matematika: 

Feladatmegoldó verseny felső tagozatos tanulók számára. A versenyfeladatokat 

a törzsanyagot figyelembe véve állítjuk össze logikai, gondolkodtató 

feladatokból. A felkészüléshez ajánljuk a Zrínyi, Pangea, Kenguru versenyek 

feladatsorait. 

A versenyen iskolánként, évfolyamonként max. 5 fő jelentkezését fogadjuk 

el. 
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Versmondó verseny: 

5-8. osztályos tanulók számára, melyen Radnóti Miklós egy szabadon 

választott versét kell előadni. A jelentkezéskor kérjük, hogy adjátok meg a mű 

címét, valamint a felkészítő tanár nevét is. 

A versenyen iskolánként, évfolyamonként max. 5 fő jelentkezését fogadjuk 

el. 

 

Idegen nyelv (angol): 

CanYouHearWhat I Hear? – IndividualListeningComprehensionCompetition 

The competition is basedonthestandards of thebilingualstatelanguageexam. 

Allgrades – from 5th to 8th- competeseparately. Eachgradelistenstoonlyone text. 

The duration of thetexts is aboutthree minutes. Individualcontestantslistentothe 

text threetimes, separatedbyshortbreaks. 

The competition’smaterialsarebasedonthelisteningactivities of text 

booksusedatprimaryschoolsatlevels A1, A1+, A2, A2+. 

The number of theapplicants is limitedto 5 students per yearfromoneschool! 
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Népdaléneklési verseny:  

Szeretettel várunk három szatmári népdalt dalcsokorba kötve. 

Korcsoportok: 5-6., 7-8. osztály Kérjük, jelentkezéskor jelezzék, ha a tanuló 

emelt szintű ének-zene oktatásban vesz részt! 

A versenyen iskolánként, korcsoportonként max. 5 fő jelentkezését 

fogadjuk el. 

 

Korcsolyaverseny ügyességi feladatokkal 

Korcsoportok: 3-4., 5-6., 7-8. évfolyam 
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Csapatversenyek: Iskolánként max. 2 csapat jelentkezését 

fogadjuk el. 

Humán: (magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, zenetörténet)  

3 fős felső tagozatos csapatok számára 

Humán csapatverseny témakörei:Az Árpád-ház története, jelentősége, az Árpád-

kor történelmi eseményei. Nyelvemlékek az Árpád-korból: Tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária siralom – a művek keletkezése, 

története, játékos, kreatív feladatok 

A verseny kérdései az általános iskolai tananyagra épülnek. 

Ajánlott szakirodalom: az általános iskolai irodalom nyelvtan és történelem 

tankönyvek. 

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák 

 

Népdaléneklési  verseny: 

Szeretettel várunk három szatmári népdalt dalcsokorba kötve.  

3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

Kérjük, jelentkezéskor jelezzék, ha a tanulók emelt szintű ének-zene oktatásban 

vesznek részt! 
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Természettudományok: 

7-8. osztályosok 3 fős csapatainak jelentkezését várjuk. 

A feladatsorok a természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyak 

általános iskolai törzsanyagára épülnek. 

Témái:  

Kémia: Mengyelejev periódusos rendszere 150 éves. A periódusos rendszer 

elemei és atomszerkezeti összefüggések – a rejtvényes feladatok 

formájában. 

Természetismeret - biológia: Tápanyagok, vitaminok és az egészséges 

táplálkozás. 

Földrajz: Oroszország általános földrajza – szövegelemzés formájában. 

Fizika: Az anyagok mérhető tulajdonságai – sűrűség. 

 

 

Korcsolyaverseny ügyességi feladatokkal 

Korcsoportok: 3-4., 5-6., 7-8. évfolyam 4 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

 


