
 

A Neumann János Középiskola és Kollégium versenyfelhívása 

 matematikából hetedikes tanulók számára 

Az elmúlt tanévek során a Hetedikesek levelező matematika versenye nagy sikert aratott, 

így a 2013/2014. tanévben is várjuk azoknak a hetedikes tanulóknak a jelentkezését, akik 

szeretnék összemérni tudásukat saját korosztályukban. A verseny alkalmat teremt arra is, hogy a 

tanulók megismerjék az iskolánk által biztosított választási lehetőségeket, és segítsük 

pályaorientációjukat.  

A verseny 5 fordulóban zajlik. Az első négy sor letölthető az iskola honlapjáról: www.nejanet.hu, 

ezek megoldását levélben kell elküldeni a megadott határidőkre, az ötödik feladatsor megoldására 

iskolánkban kerül sor 2014. február 5-én. 

 

A versenyen sikeresen szereplő tanulókat jutalomban részesítjük.  

A versenyre jelentkezés módja: az első feladatsor megoldásának és a nevezési díj (500 Ft/fő) 

befizetését igazoló fénymásolatnak a beküldése.  

A versenyre jelentkezés határideje: 2014. október 18.  

 

A hetedikesek matematikaversenyének részletes versenykiírása az iskola honlapján érhető el. 

 

Versenyfelhívás angol és német nyelvből  

hatodikos és hetedikes tanulók számára 

A Neumann János Középiskola nyelvi versenyei hosszú évek óta nagy érdeklődésre 

tartanak számot az általános iskolai tanulók körében. Az előző tanévhez hasonlóan nemcsak a 

nyolcadikosok, hanem a hatodik és hetedik osztályosok számára is szervezünk izgalmas erőpróbát 

angol és német nyelvből. Iskolánk számára fontos, hogy felfedezzük és segítsük a tehetséges 

általános iskolásokat, erre kínálnak remek közös találkozást nyelvi versenyeink. 

A hatodikosok és hetedikesek versenye három-három fordulóban zajlik. Az első fordulón a 

tanulók egy feladatlap kitöltésével vesznek részt, a második fordulóra fogalmazással készülnek. A 

kitöltött feladatlapokat és az elkészült fogalmazásokat levélben kell visszaküldeni iskolánknak a 

megadott határidőig. Végül a harmadik, szóbeli fordulóba jutott hatodikosokat 2014. január 8-án, 

szerdán, a hetedikeseket pedig 2014. január 23-án, csütörtökön szüleikkel és tanáraikkal együtt 

személyesen várjuk iskolánkba. 

A feladatlapok, a fogalmazás és a szóbeli beszélgetés témái a hatodikos és hetedikes tanulók 

számára eltérőek. A versenyhez kapcsolódó anyagok és információk az iskola honlapjáról 

tölthetőek le 2013. szeptember 30-tól. A versenyre az angol illetve német feladatsor 

megoldásával és visszaküldésével lehet jelentkezni 2013. október 14-ig. A versenyre a nevezési 

díj 500 Ft/fő, a feladatlappal együtt kérjük a befizetést igazoló fénymásolatot is küldjék el. 

A nyelvi versenyek részletes versenyfelhívása elérhető a Neumann Középiskola és Kollégium 

honlapján: www.nejanet.hu 

http://www.nejanet.hu/

