
 

Esterházy János és kora műveltségi vetélkedő 2017. 

„ SEM GYŰLÖLETTEL, SEM ERŐSZAKKAL” 
 

AZ ESTERHÁZY JÁNOS ÉS KORA 
KÁRPÁT-MEDENCEI MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ  

VERSENYSZABÁLYZATA 

 
1. A vetélkedő résztvevői 

a. A Kárpát-medence iskoláinak 8-12. évfolyamos háromfős csapatai. 
b. Egy iskolából korlátlan számú csapat indulhat, de iskolánként egy csapat juthat be a 

szóbeli döntőbe. 
 

2. Jelentkezés a versenyre 
a. A vetélkedőn való részvételhez jelentkezés szükséges, mely a www.sssp.sk 
honlapról letölthető jelentkezési  lapon lehetséges 2017. február 25-ig. 
b. A  számítógépen kitöltött jelentkezési lapot szkennelve, csatolt fájlként az alábbi email 

címre kell elküldeni:    esterhazyvetelkedo@gmail.com 
3. 1. forduló: feladatlap kitöltése és beküldése 

a. Az első forduló során a versenyzők feladatlapot oldanak meg, melyet a www.sssp.sk  
honlapról tölthetnek le 2017. március 1-től. 

b. A feladatlap megoldásához a világháló használata és a www.sssp.sk honlapon 
közzétett szakirodalom ismerete szükséges. 
c. A kitöltött feladatlapot elsőbbségi postai küldeményként kell visszaküldeni az alábbi 

címre: 
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
Kukor Ferenc igazgatóhelyettes 
9700 Szombathely, Bolyai János u. 11. Magyarország 

d. A postára adási határidő: 2017. április 5. 
e. A feladatlap megoldásait a www.sssp.sk honlapon közöljük. 

 
4. 2. internetes forduló 

a. Az internetes fordulót 2017. április 20-án (magyar idő szerint) 15-16.30 óra között 
rendezzük. 

b. A lebonyolítás módja: április 20-án 15.00-tól 16.00-ig elérhetővé válik a www.sssp.sk  
honlapon a 20 tesztkérdésből álló feladatsor és a válaszlap. A csapat megoldásait 
tartalmazó válaszlapot 16.30-ig az esterhazyvetelkedo@gmail.com  e-mail címre kell 
beküldeni pdf formátumban, csatolt fájlként. 

c. A tesztkérdések megoldásait a www.sssp.sk honlapon közöljük. 
d. A csapatok sorrendje a 2. fordulót követően válik nyilvánossá a vetélkedő honlapján       
       ( www.sssp.sk ) 
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5. 3. forduló: szóbeli döntő 

a. A szóbeli döntőbe az 1-2. fordulóban a tíz legmagasabb pontszámot elért csapat kerül, a 
versenyszabályzat 1. pontjának megfelelően. 

b. Pontegyenlőség esetén a 2. forduló válaszainak beküldési gyorsasága rangsorol. 
A szóbeli döntő helyszíne: MTNY Magán-szakközépiskola, Alsóbodok 

 
c. A szóbeli döntő időpontja és helyszíne: Alsóbodok, 2017. szeptember 22.  
d. A szóbeli döntő feladattípusairól és a felkészüléshez szükséges szakirodalomról az 

értesítéssel együtt adunk tájékoztatást a döntőbe jutott csapatok számára. 
 

6. Díjazás: a csapatok felkészítő tanárukkal együtt értékes utazási és tárgyjutalomban 
részesülnek. 
 

7. Kapcsolat: A csapatok a vetélkedő közben felmerülő kérdéseiket az 
esterhazyvetelkedo@gmail.com  e-mail-címre írhatják meg. 

 
 
 
Alsóbodok, 2017. január 10. 
 
 
 

Jó versenyzést kívánunk! 
             A szervezők 


