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AZ APÁCZAI KIADÓ TANULMÁNYI VERSENYEI

Tantárgyi tanulmányi versenyek
A versenyeken való részvétel: Szivárvány… elő� zetés-
hez kötött. A részt vevő tanulók nem � zet(het)nek ne-
vezési díjat!

A versenyezni vágyó gyermekek választhatnak, hogy 
a hagyományos levelezős verseny keretében vagy az 
interneten versenyeznek velünk. Természetesen bár -
melyik lehetőség (levelezős vagy internetes) mellett dön-
tenek, mindegyik tantárgyból ki lehet tölteni a feladatlap-
jaikat.

a) Tantárgyi levelezős versenyek
Követelmény: havonta kettő-kettő feladatot kell megol-

dani tantárgyanként (lehet mindhárom, de akár csak egy 
tantárgyból is versenyezni)

▶  Kis nyelvész: 1–2–3–4. évfolyamosoknak külön-külön 
▶  Matematika: 1–2–3–4. évfolyamosoknak külön-külön 
▶  Természetismeret: 1–2–3–4. évfolyamosoknak kü-

lön-külön 
A levelezős tanulmányi versenyek hétfordulósak, or-

szágos döntőkkel zárulnak, ahová az 50 legjobb ered-
ményt elérő tanuló kap meghívást.

b) Tantárgyi internetes versenyek
Követelmény: havonta tíz-tíz feladatot kell megoldani 

tantárgyanként (lehet csak egy tantárgyból is versenyezni)
▶  Kis nyelvész: 3–4. évfolyamosoknak külön-külön 
▶  Matematika: 3–4. évfolyamosoknak külön-külön 
▶  Természetismeret: 3–4. évfolyamosoknak külön-külön 
Az internetes tanulmányi versenyek hétfordulósak, or-

szágos döntőkkel zárulnak.

Az Apáczai Kiadó Komplex Tehetséggondozó Ver-
senye
Mottó: „Csudaszép világ volt az én gyermekkorom…” 

  (Benedek Elek)

A verseny ingyenes, bárki jelentkezhet, aki az Apáczai 
Kiadó könyveiből tanul!

A verseny címe: Járj szerencsével!

A versenyre nevezhet: Az a három főből álló csapat, ame-
lyik visszaküldi a www.apaczai.hu honlapról letölthető ne-
vezési lapot (lásd: Versenyeink menüpont/Alsó tagozatos 
komplex tehetséggondozó verseny).

Versenykategóriák:
▶  1–2–3–4. évfolyamosoknak külön-külön (3 fős csapa-

tok)
▶ 5–6. évfolyamosoknak (egyéni nevezéssel)

Versenyfeladatok: 
A feladatsorok az Apáczai Kiadó tankönyveire épülnek, 
azok használata nagymértékben javasolt.

A nevezési lap beküldési határideje (postára adás): 2013. 
október 17.

A versenyre nevezni a www.apaczai.hu honlapon talál-
ható nevezési lappal lehet.

Az országos döntő helyezettjeinek díjazása
I. díj: 60 000 Ft értékű könyvcsomag: 
▶  10 000-10 000 Ft értékű könyvcsomag a versenyzők-

nek, oklevél, a felkészítőnek pedig 30 000 Ft értékű 
ajándék könyvcsomag

II. díj: 50 000 Ft értékű könyvcsomag:
▶  8000-8000 Ft értékű könyvcsomag a versenyzőknek, 

oklevél, a felkészítőnek pedig 26 000 Ft értékű könyv-
csomag    

III. díj: 40 000 Ft értékű könyvcsomag:
▶  6000-6000 Ft értékű könyvcsomag a versenyzőknek, 

oklevél, a felkészítőnek pedig 22 000 Ft értékű könyv-
csomag

IV–X. díj:  Értékes könyvek, oklevél a versenyzőknek, a 
felkészítőknek szintén értékes könyvajándék

A versenyről további részleteket olvashatnak a Szivár-
vány… 2013. szeptemberi számában, valamint a www.
apaczai.hu és a szivarvanyujsag.hu weboldalon.


