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VERSENYFELHÍVÁS 
 

 
Örömmel értesítjük, hogy a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola versenyeket hirdet általános iskolások számára a 2020. március 16-20. 

között megrendezésre kerülő Mária-napok keretében. A mellékelt táblázat szerinti versenyekre lehet jelentkezni. 

 
Nevezési határidő: 2020. március 09. 

A versenyek időpontja: 2020. március 16. 

Nevezési díj: 300Ft/fő 

A nevezési díjakról számla készül, melyhez már a nevezéskor kérjük megadni a szá mlázási nevet é s címet, vala min t adósz ámo t . 

Kérjük, hogy a nevezési díjakat a verseny előtt szíveskedjenek befizetni a gazdasági irodában! 

 
Nevezni kizárólag a honlap ról letöltött „Jelentkezési lapon” lehet: nagyboldogasszony.tapolca.hu „Aktuális” rovat 

 Részvételi szándék jelezhető: 

E-mail: rkisk_tapolca@tapolcanet.hu 
Postai úton: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 

8300 Tapolca, Templomdomb 6. 

Faxon: 06/87/510-197 

A beérkezett jelentkezésekről visszajelzést küldünk! 

 A versenyekre a kezdés időpontja előtt legkorábban 20, legkésőbb 10 perccel hamarabb kell megérkezni. 

 A díjazottak névsorát az iskoláknak március 20-án (pénteken) délután küldjük el. 

 A díjátadás március 25-én (szerdán) 15 órától az iskolában lesz. 
 
Tapolca, 2020. február 24. 

 

  Eredményes felkészülést kíván a Nagyboldogasszony iskola! 

mailto:rkisk_tapolca@tapolcanet.hu
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MÁRIA-NAPOK VERSENYEI - 2020. március 16. (hétfő) Nevezési határidő: 2020. március 09. 
 

Időpont Téma Résztvevők Megjegyzés 

14:00 

45’ 

Matematika 

alapműveletek 

2. osztály Osztályonként 2-2 főt várunk. 
Matematikai alapműveleti verseny, mely során összeadás, kivonás (100-as számkörben) és szorzás, 

osztás (a 8-as és 9-es szorzó- és bennfoglaló tábla kivételével) műveletek végzése történik. 

A versenyfeladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésre, azonban azonos pontszám elérése esetén 

a korábban beadott feladatlap élvez előnyt. 

14:00 Olvasás 3. osztály Osztályonként 2-2 főt várunk. 

60’ szövegértés A verseny célja: 

- a magyar nyelv ápolása, 

- a szövegértés, mint kulcskompetencia fejlesztése, 

- a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása, 

- állítások valóságtartalmának vizsgálata, 

- tartalmi összefoglaló készítése, 

- alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések), 

- megfigyelési képességek felhasználása, 

- nyelvi kreativitás ösztönzése. 

14:00 Nyelvtan 4. osztály Osztályonként 2-2 főt várunk. 

60’ 
helyesírás Szöveg tagolása, mondatfajták, betűrend, magánhangzók időtartamának jelölése szavakban, 

kiejtéstől eltérő helyesírású szavak, szófajok felismerése, helyesírása, csoportosítása (ige, főnév, 

melléknév, számnév, névmás, névelő, névutó), a -j hang kétféle jelölése, nyelvtannal kombinált 

logikai feladatok. 

Ajánlott tankön yvek: „Apáczai Kiadó” nyelvtan könyvei: Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné: Nyelvtan 
és helyesírás 4. osztály 

14:00 

60’ 

Természetismeret 

Az erdő 

életközössége 

kölcsönhatások; a 

Föld bolygó 

6. osztály Osztályonként 2-2 főt várunk. 
A felkészülés anyaga a kapcsolódó tankönyvi témák (Természetismeret, OFI Kiadó, AP-kód). 
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14:00 

60’ 

Hittan 

Nemzetközi 

Eucharisztikus 

Kongresszus, 

Missziós kereszt, 

Oltáriszentség 

5-6. és 7-8. 

osztály 

Osztályonként 2-2 főt várunk. 
Játékos feladatok: táblázat, feleletválasztós, keresd a tévedéseket, kösd össze, keresd a kakukktojást, 
pótold ki, állítsd sorrendbe! 
Ajánlott irodalom a felkészüléshez:  
Márton Áron Kiadó, Katolikus Egyház  istentisztelete, 61-64. oldal  
Ecclesesia hittankönyvek: Időtrend, Munkatankönyv, 6. osztály: 121- 124.oldal 
MKPK hitoktatási bizottsága, Hiszek: Kis katolikus katekizmus 126-127. oldal 
https://hu.wikipedia.org/wiki/52._Nemzetk%C3%B6zi_Eucharisztikus_Kongresszus 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eucharisztikus_vil%C3%A1gkongresszus 
https://kattima.hu/hu/app/pray/6664 
 
7-8. osztály: a fentiek, továbbá: 
Szent István társulat, 8. osztály hittantankönyv, 146.oldal, 150.oldal 

14:00 Angol nyelvi 5-6. és 7-8. Osztályonként 2-2 főt várunk. 

60’ vetélkedő 

The History of 

osztály A nyelvi versenyen nem vehetnek részt: 
• Akiknek angol nyelv az anyanyelvük, ill. második nyelvként beszélik az angolt, 

• Egyik szülőjük vagy gondviselőjük anyanyelve az angol nyelv 

Castles in Britain • Célnyelvi tanítású iskolába jártak, egy naptári évben 3 hónapnál hosszabb időt töltöttek a célnyelv 

and Ireland” nyelvterületén, ill. heti 4-nél több órában tanulják az angolt 
A felkészülés anyaga az alábbi linkek alatt található: 

https://www.english-heritage.org.uk/ 

https://www.britainirelandcastles.com/ 

https://blog.continentalcurrency.ca/coolest-castles/ 

https://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/History-of-Castles/ 

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/Castles.html 

http://www.localhistories.org/castles.html 

http://www.ecastles.co.uk/history.html 

14:00 

60’ 

Matematika 

Oszthatóság, 

összeszámlálási, 

logikai feladatok, 

geometriai 

számítások 

7-8. osztály Osztályonként 2-2 főt várunk. 
A versenyen nem vehetnek részt, akik matematika tagozatos osztályban tanulnak. 

Ajánlott irodalom: Matematika 7. , Matematika 8. OFI Újgenerációs tankönyvek 

Számológép, körző, vonalzó használható. 
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