
 

A FELTÁRUL AZ ÉRTÉKTÁR! VETÉLKEDŐ 

VERSENYSZABÁLYZATA 

2018-2019 

 
1. A vetélkedő résztvevői 

a. Vas megye általános és középiskoláinak négyfős csapatai. 

b. Kategóriák: A) általános iskolás korosztály (5-8. évfolyam), 

               B) középiskolás korosztály (9-12. évfolyam). 

c. Egy iskolából korlátlan számú csapat indulhat, de iskolánként és kategóriánként 

egy csapat juthat be a szóbeli döntőbe. 

 

2. Jelentkezés a versenyre 

a. A vetélkedőn való részvételhez jelentkezés szükséges, mely a www.vasiertektar.hu 

és https://www.srpszkk.hu/ honlapokról letölthető jelentkezési lapon lehetséges 

2018. október 20-ig. 

b. A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi posta- vagy e-mail címre kell küldeni: 

 

ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 

Dr. Bakó Balázs intézményegység-vezető 

9700 Szombathely, Károly G. tér 4. 

e-mail:  vasiertek@gmail.com 

 

3. 1. forduló: feladatlap kitöltése 

a. Az első forduló során a versenyzők feladatlapot oldanak meg, melyet a 

www.vasiertektar.hu és a https://www.srpszkk.hu/ honlapokról tölthetnek le. 

b. A feladatlap megoldásához elegendő a világháló használata, elsősorban a 

www.vasiertektar.hu és a www.hungarikum.hu oldalak segítségével. 

c. A kitöltött és kinyomtatott feladatlapot elsőbbségi postai küldeményként, vagy 

személyesen kell visszaküldeni a 2.b pontban feltüntetett címre. 

d. A beküldési határidő: 2018. november 9. 

e. A feladatlap megoldásait a www.vasiertektar.hu és https://www.srpszkk.hu/ 

honlapokon közöljük. 

 

4. 2. internetes forduló 

a. A 2. fordulóban minden nevezett csapat részt vehet. 

b. Az internetes fordulót 2018. november 22-én 15-16 óra között rendezzük. 

c. A lebonyolítás módja: 2018. november 22-én 15.00-tól 16.00-ig elérhetővé válik a 

www.vasiertektar.hu és a https://www.srpszkk.hu/ honlapokon a 15 tesztkérdésből álló 

feladatsor. A megoldásokat tartalmazó válaszlapot 16.30-ig a vasiertek@gmail.com  

e-mail címre kell beküldeni csatolt fájlként. 
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d. A tesztkérdések megoldásait a www.vasiertektar.hu és a https://www.srpszkk.hu/ 

honlapokon közöljük. 

e. A 2. fordulót követően a vetélkedő honlapján jelenik meg az 1-2 forduló 

összesített eredménye. 

 

 

5. 3. forduló: szóbeli döntő 

a. A szóbeli döntőbe kategóriánként az 1-2. fordulóban a hat legmagasabb 

pontszámot elért csapat kerül, a versenyszabályzat 1. pontjának megfelelően. 

b. Pontegyenlőség esetén a 2. forduló válaszainak beküldési gyorsasága rangsorol. 

c. A szóbeli döntő helyszíne: Szombathely, Megyeháza, Díszterem. 

d. A szóbeli döntő időpontja: általános iskolásoknak: 2019. január 10. 9 óra, 

                                            középiskolásoknak:      2019. január 10. 14 óra. 

e. A szóbeli döntő feladattípusairól és a felkészüléshez szükséges szakirodalomról a 

szervezők az értesítéssel együtt adnak tájékoztatást a döntőbe jutott csapatok 

számára. 

 

6. Díjazás: a csapatok felkészítő tanárukkal együtt tárgyjutalomban részesülnek. 

7. Kapcsolat: A csapatok a vetélkedő közben felmerülő kérdéseiket a 

vasiertek@gmail.com  e-mail-címre írhatják meg. 

 

 

 

Szombathely, 2018. szeptember 17. 

 

 

 

Jó versenyzést kívánunk! 

                       

 

 Szervezők 
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