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Tantárgyi versenyek 8. osztályos tanulók számára
A verseny
megnevezése

I. forduló időpontja

I. forduló
formája

II. forduló időpontja

II. forduló
formája

Felelős

MATEMATIKA

2017. október 16.
hétfő 14:00

Írásbeli

2017. november 6.
hétfő 14:00

Írásbeli

Petrásné Szűcs
Eleonóra

INFORMATIKA

2017. október 17.
kedd 14:00

Írásbeli/
Gyakorlati

2017. november 7.
kedd 14:00

Gyakorlati

Vizi Izabella

MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM

2017. október 17.
kedd 14:00

Írásbeli

2017. november 7.
kedd 14:00

Szóbeli

Simkóné Kis
Ágnes

FIZIKA

2017. október 18.
szerda 14:00

Írásbeli

2017. november 8.
szerda 14.00

Írásbeli

Petrásné Szűcs
Eleonóra

NÉMET NYELV

2017. október 18.
szerda 15:15

Írásbeli

2017. november 8.
szerda 15:15

Szóbeli

Tarnóczi
Aranka

Természettudomány
„Csodálatos
világunk”

beadási határidő:
2017. október 19.

Esszéírás

2017. november 8.
szerda 15:15

Szóbeli

Petrásné Szűcs
Eleonóra

ANGOL NYELV

2017. október 19.
csütörtök 14:00

Írásbeli

2017. november 9.
csütörtök 14:00

Szóbeli

Tarnóczi
Aranka

A mi Európánk

2017. október 19.
csütörtök 15:15

Írásbeli

2017. november 9.
csütörtök 14:00

Szóbeli

Tarnóczi
Aranka

Tudnivalók:
A verseny helye: Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Eger,
Rákóczi út 48.)
A verseny nevezési díja: 500 Ft/fő/tantárgy, amit az iskola portáján elérhető csekken egy
összegben kérünk befizetni, vagy átutalni a következő számlaszámra: 11739009-20144009
A verseny napján is lehetőség van a nevezési díj befizetésére az iskola portáján elérhető
csekken! (Számlát csak a befizető nevére tudunk kiállítani!)
Jelentkezési határidő: 2017. október 10. A mellékelt jelentkezési lapon!
A verseny kétfordulós. A 2. fordulóba jutott tanulók névsora legkésőbb 2017. október
25-én felkerül az iskola honlapjára. /www.nejanet.hu/ Külön értesítést nem küldünk!
Az írásbeli fordulók időtartama: 60 perc. Kérjük, hogy a versenyen résztvevő tanulók a
kezdési időpontok előtt 15 perccel érkezzenek meg, hogy időben elfoglalhassák helyüket a
kijelölt teremben. A név és a terembeosztást a porta közelében kifüggesztjük.

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Mit kell tudni a tantárgyi versenyekről?
Informatika
Az első forduló egy írásbeli és egy gyakorlati feladatból áll. Az írásbelin
informatikai alapismeretekkel kapcsolatos kérdések szerepelnek: egyes
feladatoknál választhat a tanuló, hogy alapismereti vagy LOGO programozási
feladatot old meg. A gyakorlati feladatban prezentációkészítés és internetes
információkeresés szerepel.
A második fordulóban a versenyzők számítógép mellett dolgoznak.
Szövegszerkesztési, táblázatkezelési és választhatóan Imagine LOGO-val vagy
rajzolóprogrammal megoldható feladat vár rájuk.

Fizika
Az első forduló feladatsora egy teszt a következő témakörökből:
 Hőjelenségek (hőtágulás, hőterjedés, halmazállapot-változások, hőerőgépek)
 Mechanika: Egyenes vonalú mozgások, szabadesés
 Dinamika
 Munka, energia
 Teljesítmény, hatásfok
 Folyadékok mechanikájaőőő
A második fordulóban számításos feladatokat oldanak meg a versenyzők, melyek az első forduló
témaköreihez kapcsolódnak.

A mi Európánk (Idén először, csak a Neumann-ban! )
Az első fordulóban a résztvevők Európa történelméről, földrajzáról és kultúrájáról szóló
játékos feladatlapot töltenek ki. A feladatsort néhány, az EU működéséhez kapcsolódó
kérdés teszi izgalmasabbá. (Mintafeladatsor megtalálható a honlapon.)
A második, szóbeli fordulóra a versenyzők egy (elektronikus vagy papír alapú)
projektmunkát készítenek a következő témák egyikéből:
1. Közös pénzünk, az euro
2. Utazás és tanulás az EU-ban
3. Európai nagyvárosok uniós negyedei
A szóbeli során a résztvevők bemutatják a projektet (10 percben) és
beszélgetnek a választott témáról a versenybizottság tagjaival. A
felkészüléshez ajánljuk a „Fedezzük fel Európát!” című kiadványt (elérhető:
europa.eu/teachers-corner/index_hu.htm) és az europa.eu/kids-corner internetes oldal
információit.

Verseny tájékoztató
Matematika
A tanulók mindkét fordulóban az általános iskolai tananyagra épülő feladatsort oldanak meg, amely
az első fordulóban teszt jellegű. Kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal körzőt, vonalzót, tollat,
ceruzát. Számológépet a feladatok megoldása során nem használhatnak a diákok!

Természettudomány „Csodálatos világunk”
Magyar tudósok, felfedezők nyomában
Válassz ki egyet a magyar tudósok, felfedezők közül, akik a kémia, biológia- egészségtan, földrajz
területen tevékenykedtek. Írj röviden az életéről, mutasd be a kutatását, találmányát, vívmányát,
valamint hatását a tudományok fejlődésére, a mindennapi életre, környezetünkre. Indokold azt is,
hogy miért Őt választottad, mi fogott meg az Ő tudományos életével kapcsolatban.
Formai követelmények: 12-es betűméretel gépelt, képekkel együtt 4-6 oldalas dokumentum. Beadás
postai úton az iskola címére, vagy e-mailben: kung@nejanet.hu
A második fordulóban az elkészített esszét kell bemutatni maximum 10 percben. Számítógépet,
plakátot használhatsz a bemutató során, kézzel írt vagy nyomtatott jegyzet használata nem
megengedett.

Magyar nyelv és irodalom
Az első fordulóban a versenyzők szövegértési feladatsort oldanak meg.
A második, szóbeli forduló során a továbbjutók, szabadon választott olvasmány bemutatására
kapnak lehetőséget az előzetesen elkészített prezentáció segítségével.

Angol és német nyelv
Az első fordulóban a versenyzők nyelvtani, lexikai és szövegértési feladatlapot töltenek ki.
(Szótár nem használható.)
A második, szóbeli fordulóra a versenyzők egy projekttel készülnek a választható témakörök
egyikéhez kapcsolódóan. A projekt elektronikus formában, vagy A/3 méretű lapon tetszőleges
technikával (festés, rajz, számítógépes grafika, szöveg, kollázs) készülhet. A verseny szóbeli
fordulója során ezt a projektet mutatják be a tanulók, illetve beszélgetnek az iskola nyelvtanáraival
az ötletről, az elkészítés módjáról, a kiválasztott témáról.
Időtartama: kb. 10 perc

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Szóbeli témakörök

Angol nyelv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Family
You and your friends
School
Housing
Meals
Weekend
Modern technology
Sports
Hobbies
Weather

Német nyelv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Die Familie
Freunde
Die Schule
Die Wohnung
Mahlzeiten
Das Wochenende
Technik im Alltag
Der Sport
Die Hobbys
Das Wetter

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Clothing
Shopping
Health
Travelling
Our town /village
The European Union
The World of a teenager
Protection of nature and environment
My favourite novel or film
Fashion

Szóbeli témakörök:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Der Verkehr
Der Einkauf
Die Gesundheit
Urlaub, Reise
Die Stadt, das Dorf, wo du wohnst.
Europäische Union
Die Welt der Teenager
Umweltschutz
Mein Lieblingsroman,Lieblingsfilm.
Die Mode

Az iskola honlapján az előző évekből találhatók feladatsorok!
www.nejanet.hu (Iskola/ Versenyek menüpont)
A versenyen induló tanulóknak és felkészítő tanáraiknak sok sikert és eredményes
szereplést kívánunk!

Szeretettel várunk minden érdeklődő általános iskolai tanulót, szüleiket és
tanáraikat nyílt napjainkon is!
Időpontok: 2017. november 8-9., 22-23.
és 2018. január 10.
A Nyílt napok részletes programja a későbbiekben olvasható az iskola honlapján:
www.nejanet.hu

