
Tisztelt Szülők! 

Kedves Nyolcadikos Diákok! 

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Koordináta Egyesülettel együttműködve a 

2019/2020-as tanévben ismét szervez versenyeket a tehetséges 8. osztályos tanulók felkutatása és 

fejlesztése érdekében. Várjuk az érdeklődő és lelkes 7. osztályosokat is. Versenyeink az idén 

egyfordulósak lesznek az alábbi időpontokban. 

I. forduló Versenyek Verseny szervezője és email címe 

Október 14. 

Biológiaverseny 

(Szent-Györgyi 

Albert) 

Ficzere Karolina  

(karol21@freemail.hu) 

Október 14. Magyarverseny 
Szőkéné Csapó Erika 

(szcsapoerika@gmail.com) 

Október 15. Angol nyelvi verseny 
Dr. Szerdahelyiné Hutter Angéla 

(angela@eszeg.sulinet.hu) 

Október 16. 
Történelemverseny 

(Bethlen Gábor) 
Koncsos Gergely 
(koncsos@freemail.hu) 

Október 17. 
Fizikaverseny  

(Jedlik Ányos) 

Szabó Miklós 

(szm@eszeg.sulinet.hu) 

Október 21. 
Matematikaverseny 

(Bolyai János) 
Bíró Bálint 
(balint.biro55@gmail.com) 

Október 24. Informatikaverseny 
Lórántfi Csaba 

(lcs@eszeg.sulinet.hu) 

Október 24. 
Kémiaverseny 

(Müller Ferenc) 
Göncziné Utassy Jolán 
(joli@eszeg.sulinet.hu) 

Minden verseny du. 14.30-kor kezdődik.            

Jelentkezni lehet október 11-ig e-mailben a szervezők címére, és az iskola honlapján 

(http://szilagyi-eger.hu) online. (Indokolt esetben a helyszínen is elfogadjuk a jelentkezést.) 

A versenyekre az egyszeri regisztrációs díj 1000 Ft, ami jogosít akár az összes 

versenyünkön való részvételre. A befizetés a helyszínen történik, azon a versenyen, ami a 

versenyző által választottak közül a legkorábbi időpontban kerül megrendezésre.  

          Az ünnepélyes eredményhirdetésre a díjazottaknak és tanáraiknak külön meghívót 

küldünk. 

Tájékoztatjuk, hogy az érdeklődő diákokat, szülőket, tanárokat szeretettel várjuk 

hagyományos nyílt napjainkon is október 10-én, csütörtökön és november 13-án, szerdán 9.00 

órától.  

 

 

Néhány fontos információ a versenyekről 

 

Angol Nyelvi Verseny 

A verseny egy 80 pontos nyelvtani, szókincset és szövegértést mérő feladatlapból és egy 20 pontos 

magnós hallásértési gyakorlatból áll. Szótár és egyéb segédeszközök nem használhatók. 

Bethlen Gábor Történelemverseny 

A feladatlapon a magyar történelemre vonatkozó kérdések szerepelnek majd a 19. század végéig. A 

feladatok nem csupán a lexikális ismeretekre, hanem a versenyzők kreativitására is épülnek.  

 

Bolyai János Matematikai Tehetségkutató Verseny 

A tanulók az általános iskolai tananyagra épülő feladatsort oldanak meg. A versenyen a diákok 

használhatnak körzőt, vonalzót, tollat, ceruzát.  

Informatika Tehetségkutató Verseny 

A versenyen gyakorlati feladat várja a jelentkezőket, itt az ismeretek (számítógép-kezelés, 

szövegszerkesztés, prezentáció- készítés, internetes keresés) kreatív alkalmazására lesz szükség. 

Jedlik Ányos Fizika Tehetségkutató Verseny 

A versenyen tesztkérdésekre kell válaszolni és kidolgozandó feladatokat megoldani az általános 

iskolában tanultak alapján. Zsebszámológépet mindenki hozzon magával. 

Magyarverseny 

A versenyek anyagát magyar nyelv és irodalomból az általános iskolai tantervekre alapozzuk a tanév 

aktuális időszakával bezárólag. A feladatok nem csupán lexikális ismeretekre, hanem a diákok 

kreativitására is épülnek. 

Müller Ferenc Kémia Tehetségkutató Verseny 

A verseny az általános iskolai tananyagra épül. Periódusos rendszer és zsebszámológép használható. 

Szent-Györgyi Albert Biológia Tehetségkutató Verseny 

A verseny anyagát az általános iskolai tananyagra építjük. 
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