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Felhívás    

 a  

 
„Ki tud többet Sklodovszka Máriáról és a lengyel történelemről, kultúráról?” 

 című tanulmányi versenyre 

 
A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány meghirdeti a „Lengyel 
mezőkön” című tanulmányi versenyt középiskolás (ill. más iskolatípusok ennek megfelelő 

évfolyamú) tanulói számára. 

A verseny célja: 
A tanulók érdeklődésének felkeltése alapítványunk és versenyünk névadójának, Sklodovszka Máriának (Madam Curie) 
életútja íránt. Mivel az emberiség meghatározó alakjainak érdemei és cselekedetei akkor értelmezhetők igazán, ha 
megismerjük tágabb és szűkebb környezetüket, kultúrájukat, ezért a verseny feladatainak megoldása során a jelentkezők 
megismerik azt a történelmi kort, amelyben a tudós élt. Betekintést nyernek emellett Mária szülőhazájának kultúrájába, 
irodalmába.  A gyerekek a feladatlapok kitöltése során közösen gondolkodnak, játékos és kreatív feladatokat oldanak 
meg, kutatómunkát végeznek nyomtatott és internetes források között.  
 
A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek. A csapat tagjai lehetnek azonos, vagy különböző évfolyamokon tanuló 
középiskolás diákok. 
 
A verseny felépítése a többi Curie versenyhez hasonló.  
  
Jelentkezni lehet: 
Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.  
Faxon: 56/420-243  
E-mailen: curieversenyek@gmail.com 
  
 
 

Jelentkezési határidő: 2018. november 30. 
 
 
Kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni az alábbiakban  választott területi központot!   
Amennyiben benevezéskor igényét jelzi a versenyző, e-mailen is vállaljuk a feladatlapok javítását s visszaküldését.  
 
A verseny rendszere: 
1. Levelező fordulók  
A benevező tanulók kettő írásbeli feladatsort oldanak meg, melyeket  a megadott címre küldenek, ahonnan azokat 
megcímzett, bélyeggel ellátott válaszboríték mellékelése esetén kijavítva visszakapják. Az e-mailben küldött 
feladatlapokon elért pontszámról is visszajelzést  kapnak a tanulók  
A kitöltött feladatlapokat legkésőbb a levélen feltüntetett beküldési határidő napján postára kell adni, az adott címre   
elküldeni, eljuttatni. A határidőn túl feladott feladatlapokat csak a felkészítő tanár által indokolt esetben tudjuk 
elfogadni. A versenyfeladatok a beküldési határidő előtt 10 nappal az interneten is olvashatók lesznek az alábbi címen: 
http://www.curiealapitvany.hu 
 
 
2. Helyszíni fordulók 

1.)  Területi forduló Időpontja: 2019. február 01. 
Helyszíne: Budapest, Debrecen , Körmend, Szeged, Szekszárd, Szentes, Szolnok  
A második forduló kijavított feladataival együtt a levelezésben résztvevő tanulók eredménylistát, valamint értesítést 
kapnak a területi fordulóra jutásról. Az írásbeli feladatok alapján 24 csapat vehet részt a területi fordulón.  A 
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meghívottak listáját  úgy állítjuk össze, hogy minden iskolából legalább egy csapat ( az iskola legjobb csapata  
)vehessen részt a területi döntőn, de csak olyanok  akik mindkét feladatsort beküldték.  Ha a meghívott csapatok közül  
valamelyik csapattag   betegség vagy egyéb ok miatt nem tud részt venni a területi döntőn, akkor  helyette más tanuló 
részt vehet az adott iskola tanulói közül. Ebben az esetben a változást minél előbb jelezni kell a dolgozatot javító 
tanárnak A területi döntőre jutó tanulók promóciós ajándékot kapnak.  

2.) Döntő Időpontja: 2019. február 16. 
Helyszíne: Budapest 
Az országos döntőn részt vehet a 10 legjobb  dolgozatot  író csapat. A döntőre jutó csapatoknak előre megadott 
feladatokkal kell felkészülniük, emellett egy vetélkedőn vesznek részt. Erről az adott iskolák csapatainak 
felkészítő tanáraik  e-mailen kapnak értesítést. 
  
Szakirodalmi segédanyag a feladatlapok kitöltéséhez, a további fordulókra való 
felkészüléshez: 
 
Forgalomban levő középiskolai tankönyvek történelem, irodalom, és művészettörténet tantárgyakból. 
 
Krónika kézikönyv: Európa. Budapest, Magyar Könyvklub, 2001. p. 369-379. 
 
Norman Davies: Lengyelország története. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 
 
http://tantrend.hu/hir/legnagyobb-lengyel-150-eve-szuletett-marie-curie 
 
http://tudosnaptar.kfki.hu/c/u/curiem/curiem.html 
 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel_irodalom 
 
 
Nevezési díj: nincs 
Díjazás 
A területi döntőn résztvevő versenyzőknek és felkészítő tanároknak emléklap, valamint pályázati támogatásnak 
köszönhetően  megvendégelés és promóciós ajándék.  
Az országos döntőn résztvevők  közül az első három csapat egy lengyelországi utazáson vehet részt, felkészítő ( kísérő ) 
tanárával együtt Az utazás költségeit teljes mértékben pályázati támogatásból ki tudjuk fizetni. Minden döntőn 
résztvevő csapat, s felkészítő tanáruk  promóciós ajándékban  részesül.   
  
A szervezők elérhetősége:  
Versenyfelelős: Dr. Török Istvánné 56-420-243 telefonszámon, valamint curieversenyek@gmail.com e-mail címen.  

A területvezető nevét és címét a benevezés után kapják meg a versenyzők. 

A jelentkezési lap a jelentkezők számának megfelelően bővíthető. 
 .........................................................................................................................................................................  

Jelentkezési lap 
 

…………………………………………………………………………………………………iskolából / név, 
cím /az alábbi tanulók jelentkeznek a Lengyel mezőkön című pályázatra 
  

 
Jelentkező tanulóim a …………………………………………………….területi központban szeretnének   
továbbjutás esetén  részt venni 
Felkészítő tanár neve, e-mail címe:………………………………………………………………….  
 
A feladatokat e-mailen kérem:   igen  nem 
 /Igen esetén erre az e-mail címre: ……………………………………………………………………./ 
A megoldást e-mailen küldöm:   igen  nem 
A feladatokat papír alapon, postán kérem: igen  nem 
 
  

....................................... 
               aláírás 
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1. Budapest Sütő Lászlóné (3-8.o) Batthyány Ilona Ált. Iskola 

2. Debrecen Csire András (3-8.o) Huszár Gál Iskola 

3. Körmend Kovácsné Dolgos Edit (3-8.o) Kölcsey Utcai Ált.Isk.   

4.Szeged Fodor Csaba (5-8.o) )                             Gedói Általános Iskola és AMI 

5. Szekszárd Kovács Attila (3-8.o) Garay János Gimnázium 

6 Szentes Szabóné Borbás Edit (5-8.o) Koszta J. Ált. Iskola 

 Seres Katalin 

 Csenkiné Miczki Ildikó  

7. Szolnok   

  


