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2018/2019. 
tanévre meghirdetett 

tanulmányi versenyei 
I. 

 

A természettudományi munkaközösség a TIT szolnoki szervezetével együttműködve 

FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet 
 

            „Víz nélkül nincs élet” 
 

címmel általános és középiskolás diákoknak. Egy pályázó maximum három képpel indulhat a 

versenyen. A fotók leadhatók az iskola titkárságán nyomtatott formában, vagy beküldhetők 

postán az iskola címére vagy e-mailben Hliva Lívia munkaközösség-vezetőnek a 

természetfoto.hjg@gmail.com címre. A legjobban sikerült fotók díjazásuk mellett felkerülnek 

az iskolában tavasszal megrendezésre kerülő témahét plakátjára is. A pályaműveket 

 

                           2018. október 1-26-ig várjuk. 
 

*** 
 

II. 

 

A magyar munkaközösség meghirdeti a 
 

Hajnóczy helyesírási versenyt 
 

az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói számára. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. november 13. A nevezéseket (név, osztály, kísérő tanárok) Csúzi Gáborné 

munkaközösség vezetőnek a csuzine@gmail.com címre kérjük küldeni. 

 

A verseny időpontja: 

2018. november 20. 14:00 
 

*** 
 

III. 

 

A társadalomtudományi munkaközösség 7. és 8. osztályos tanulók számára  

 

játékos történelmi akadályversenyt  
 

hirdet, amelyre 4 fős csapatok jelentkezését várja. A verseny témája az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc. 

Jelentkezési határidő: 2018. november 22. A nevezéseket (név, osztály, kísérő tanárok) Kesztyűs Mária 

munkaközösség-vezetőnek az mkesztyus@gmail.com címre kérjük küldeni. 

 

A verseny időpontja: 

2018. november 29. 14:00 
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IV. 

 

A matematika-fizika-informatika munkaközösség a TIT szolnoki szervezetével együttműködve 

 matematika versenyt hirdet  
 

az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói számára  

                     „Érdekes matematikai problémák” címmel. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. december 5. A nevezéseket (név, osztály, kísérő tanárok) Mónusné Ábel Gizella 

tanárnőnek a monusne.abel.gizella@gmail.com címre kérjük küldeni. 

 

 A verseny időpontja: 

  2018. december 12. 13:30 
 

*** 
 

V. 

 

A természettudományi munkaközösség a TIT szolnoki szervezetével együttműködve biológia-kémia 
versenyt hirdet  

„A vízminőség vizsgálata” 
címmel. 

Háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Részletes versenyleírást és előzetes feladatot Hliva Lívia 

munkaközösség-vezetőtől kapnak a csapatok. Jelentkezési határidő: 2018. december 21. A nevezéseket (név, 

osztály, kísérő tanárok) a hlivalivia@freemail.hu címre kérjük küldeni. 

 

A verseny időpontja: 

2019. január 8. 14:00 
 

*** 
 

VI. 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség versenyt hirdet  
 

angol és német nyelvből 
 

az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói számára. A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll és az alapfokú 

nyelvvizsgához hasonló feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli témák: 

- Én és a családom, barátaim 

- Ételek, étkezési szokások 

- Napirend (hétköznap, hétvége) 

- Iskola bemutatása, tantárgyak  

- Lakóhely, lakás bemutatása 

- Hobbi, szabadidős tevékenységek 

Jelentkezési határidő: 2019. január 17. A nevezéseket (név, osztály, kísérő tanárok) Viczián Lívia munkaközösség-

vezetőnek a viczianlivia@gmail.com címre kérjük küldeni. 

 

A verseny időpontja: 

2019.január 24. 14:00 
 

*** 

A versenyekről felvilágosítás kérhető a nevezési címeken megjelölt szaktanároktól. 

 

Szeretettel várunk Benneteket! 
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