
 

Tisza-vetélkedő 2018/19-as tanév 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

 

 
A SzeReTeD Labor és az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola a 2018/2019-es tanévben 
is meghirdeti a Tisza-vetélkedőt két kategóriában, 3-4. ill. 5-6. évfolyamos, Csongrád megyei 
iskolákban tanuló diákokból szerveződő 4 fős csapatok számára. 

Korcsoportok: 
A kategória: alsó tagozat (3. vagy 4. évfolyamos tanulókból álló 4 fős csapat) 
F kategória: felső tagozat (5. vagy 6. évfolyamos tanulókból álló 4 fős csapat) 

A verseny témája és jellege: 
A Tisza folyóval, annak élővilágával és épített környezetével, illetve a vízzel kapcsolatos ismeretek. 
Két fordulóból álló verseny, internetes I. fordulót követő helyszíni döntő. A feladatok kutakodásra, 
alkotásra, kísérletezésre és szóbeli produkcióra buzdítják a jelentkezőket. 
Az idei tanév kiemelt témája: A Tisza (+Tisza-tó) és hullámterének állatvilága. 

Nevezés: 
A kétfordulós versenyre iskolánként maximum 2 alsós és 2 felsős csapat nevezhet a nevezési lap 
beküldésével. A nevezési lap az első forduló feladatait tartalmazó dokumentum elején található, 
amely a verseny weboldaláról (www.tiszavetelkedo.szereted.hu) tölthető le. A nevezési lapot – az 
első forduló feladatainak megoldásával együtt – egy elektronikus levélhez csatolva kell elküldeni 
a tiszavetelkedo@szereted.hu címre. Nevezési díj nincs. 

I. forduló: 
A verseny weboldaláról tölthető le a két korcsoport feladatsora, melyek 4 részből állnak. Az első 
rész egy 10 kérdésből álló teszt, a második rész 2 kisebb gyűjtőmunkát igénylő feladat, a harmadik 
részben egy keresztrejtvényt kell készíteni, a negyedik rész pedig egy alkotómunka. Az első forduló 
megoldásait (a nevezési lappal együtt) egy elektronikus levélhez csatolva kell elküldeni a 
tiszavetelkedo@szereted.hu címre, melynek beküldési határideje: 2019. január 18. 24.00. A 
beküldött megoldások értékelését követően elektronikus levélben értesítjük a II. fordulóba bejutó 
csapatokat, illetve a verseny weboldalán is felsoroljuk a továbbjutó csapatokat (korcsoportonként 
8 csapat). 

II. forduló: 
Időpontja 2019. február 22. péntek 9.30-15.30, helyszíne az SZTE Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola (6722 Szeged, Szentháromság u. 2.). Itt elméleti feladatok mellett egyszerű 
kísérleti/mérési feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek, illetve az I. fordulóban elkészített 
alkotómunkát is be kell mutatniuk. A végső sorrend a második fordulóban nyújtott teljesítmény 
alapján kerül megállapításra. A verseny eredményhirdetéssel zárul, ahol a résztvevők jutalomban 
részesülnek. 

A verseny szervezésében közreműködnek: 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, SZTE Füvészkert, SZTE Interaktív Természetismereti Tudástár 

Szeretettel várja a csapatok jelentkezését a Tisza-vetélkedő szervezőbizottsága! További 
információ a tiszavetelkedo@szereted.hu címen, vagy a 62/342-342 telefonszámon kérhető. 
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