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1. 

 

 

Versenykiírás 
 

 

 

A verseny 

–megnevezése: REJTVÉNYBEN A … 

 

- célja: Rejtvények, fejtörők megszerettetése, tájékozottság bővítése, 

játék- és versenyszellem helyes kialakítása, becsületesség, 

pontosság, figyelem összpontosítás, kreativitás fejlesztése. 

 

- rendezője: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium kollégiumának nevelőtanára 

Kemenes Andrea 

 

- helyszíne: Első három forduló: saját kollégium 

 Döntő: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, 

 Szakközépiskola és Kollégium kollégiuma 

 

- időbeosztása: 

 
Forduló: tantárgy Elküldés időpontja Visszaküldési határidő 

1. forduló: 

REJTVÉNYBEN A BIOLÓGIA, 

FIZIKA 

2019. november 25. 
2019. december  

20.-ig 

2. Forduló: 

REJTVÉNYBEN A 

TÖRTÉNELEM, MAGYAR 

NYELV ÉS IRODALOM, 

MŰVÉSZETEK 

2020. január 13. 2020. február 14.-ig 

3. Forduló: 

REJTVÉNYBEN A MATEMATIKA 
2020. február 19. 2019. március 25.-ig 

DÖNTŐBE JUTOTTAK 

VISSZAJELZÉS 
2020. április 1. 

 

Döntő időpontja: 2020. április 07. 

 

Csapatok: 2 fős, kollégiumonként tetszőleges számú csapat 

 

Nevezési határidő: 2019. december 06. a mellékelt nevezési lapon, e-mailben. 

 

Szabályok:  

 A csapatok válasszanak maguknak egy nevet. 

 A csapattagok személye a verseny teljes idejére szólnak, változtatni azon nem lehet. 

 A verseny 3 fordulóból és egy döntőből áll. 

 A verseny előrehaladtával a megfejtendő rejtvények száma és nehézsége nő. 
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2. 

 

 A rejtvényeket az utasításoknak megfelelően, határidőre vissza kell küldeni a 

megadott e-mail címre. 

 Minden fordulóban kieshetnek csapatok, amelyek hibát követtek el. A legapróbb 

hibáért pontlevonás jár. 

 Minden fordulóban az utolsó „rejtvény” valami érdekesség lesz, nem rejtvény. Csak 

nézni kell. 

 A megfejtést, a pontokat, a tovább jutott csapatokat együtt küldöm. 

 A megoldásokat minden alkalommal ugyanarról az e-mail címről kell visszaküldeni. 

Az e-mail tárgya minden alkalommal a csapat neve és a forduló száma legyen. Pl.: 

Kolesz-manók 1. forduló 

 A megoldásokat kérem színesben szkenneljétek be, mert sokszor a színeknek is 

jelentősége van, és be nem tartása a csapat számára pontlevonással jár. 

 

Egyéb: 

Kérem, hogy 

- a nevezéseket a mellékelt nevezési lapon küldjétek vissza; (Nem kell kinyomtatni, letölthető, 

számítógépen kitölthető és csatoltan e-mailben visszaküldhető.) 

- a visszaküldött megoldások esetében az e-mail tárgya a fentiekben leírt legyen; 

- a megoldásokat színesben, PDF kiterjesztésben szkenneljétek be, mert sokszor a színeknek is 

jelentősége van, és be nem tartása a csapat számára pontlevonással jár; 

- a kapcsolattartó kolléga, valamint az email cím végig legyen azonos; 

 

Köszönöm! 

 

Kapcsolattartó: Kemenes Andrea 

Elérhetőségek: Tel.: +36-20/824-43-43 

 E-mail cím: kolesz.rejtveny@gmail.com 

 

 

Kőszeg, 2019. november 25. 

 

 

 Üdvözlettel: 

 

 Kemenes Andrea 
 nevelőtanár 

mailto:kolesz.rejtveny@gmail.com

