
 
 

IRODALMI ÉS  

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI  

VETÉLKEDŐ 
 

VERSENYFELHÍVÁS 

 
 

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium magyar munkacsoportja és az iskola könyv-

tára 2009/2010-es tanév II. félévében irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedőt hirdet. 

 

A vetélkedő célja:  

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhaszná-

lati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak, kreativitásuknak és 

általános műveltségüknek fejlesztése.  

 

A vetélkedő kategóriái, korcsoportok: 

I. korcsoport: 5-6. évf. 

II. korcsoport: 7-8. évf. 

III. korcsoport: 9-10-11. évf. 

 

A verseny témája és a felkészüléshez használt szakirodalom korcsoportonként és fordulón-

ként: 

Kor-

csoport 

Téma Forduló Ajánlott irodalom (könyvtár) Film 

I. Gárdonyi Géza 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból - 

I. Gárdonyi Géza 2. forduló Gárdonyi Géza: Az egri csillagok Az egri csil-

lagok 

II. Tamási Áron 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból - 

II. Tamási Áron 2. forduló Tamási Áron: Ábel a rengetegben  Ábel a renge-

tegben 

III. Móricz Zsigmond 1. forduló Feladatlap az ajánlott irodalomból - 

III. Móricz Zsigmond 2. forduló Móricz Zsigmond:  Úri muri Úri muri 

 

 

A jelentkezés módja: 

Az irodalmi és könyvtárhasználati vetélkedő 4 fős csapatvetélkedő, amelyen az iskola minden 

diákja részt vehet korcsoportjának megfelelően. 



 

A jelentkezés határideje 

Az 1. forduló beadási határideje: 2013. 04. 15.  

Az 1. forduló eredményének hirdetése a könyvtári faliújságon illetve a honlapon történik: 

2013. 04. 16-ig 

A 2. forduló megrendezésének időpontja: 2010. 04. 18.    14
30 

 

Helye: I. korcsop.: Könyvtár 

           II. korcsop.: Dráma- és zeneterem (régi könyvtár)  

           III. korcsop.: Humánterem   

 

A verseny menete: 

A verseny lebonyolítása 2 fordulós. Az első forduló eredményei alapján a legeredményesebb 

5 csapat jut a döntőbe. 

1. forduló: selejtező 

A megadott téma alapján összeállított feladatlap kitöltése könyvtárhasználat segítsé-

gével. A felhasznált irodalom az iskolai könyvtárban megtalálható. 

A csapatok a megadott feladatlapokat elérhetik, letölthetik az iskolai könyvtár honlap-

járól, amelynek kitöltésére 10 nap áll rendelkezésre.  

A megoldott feladatlapok visszaküldése online formában történik a 

konyvtar@jezsu.hu címre. A javítás után az első 5 csapat kerül a 2. fordulóba. 

 

2. forduló: döntő.  

Műveltségi vetélkedő 

(A magyar tanárok zsűrizésével kerül megrendezésre a kiadott téma alapján.) 

 

 

Jutalom: 

1. helyezés: Bp.-i kirándulás  

2. helyezés: Színházlátogatás 

3. helyezés: Könyvjutalom 

 

További információ: dr. Marincsákné Nagy Ildikó tanárnőnél 

ildikopiroska@gmail.com 

 

 

Ajánlott irodalom: Az iskolai könyvtárban elérhető. 
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