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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK BUDAPESTI 
TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ INFORMATIKA VERSENYE 

A TESTI és BESZÉD FOGYATÉKOS (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás), 
a HALLÁSSÉRÜLT és a TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK NEVELÉSÉT, 

OKTATÁSÁT INTEGRÁLTAN VAGY SZEGREGÁLTAN ELLÁTÓ 
GIMNÁZIUMOK, SZAKKÖZÉPISKOLÁK ÉS SZAKISKOLÁK 

2013. évi VI. BUDAPESTI INFORMATIKA 
VARGA GÁBOR GYULA EMLÉKVERSENYE 

A résztvevők köre: A főváros valamennyi középiskolájának 9 - 11. évfolyamos sajá-

tos nevelési igényű tanulói  

(1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 121.§ 29/a-b pont) 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola a Mérei Ferenc Fővárosi 
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai támogatásával a 

2012/13-as tanévben immár hatodik alkalommal 
FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENYT hirdet. 

A verseny során a tanulók a számítógépes alkalmazásokban való jártasságukról és 
tudásukról, illetve az informatikai alapok ismeretéről adnak számot. 

Általános tudnivalók 

A verseny kétfordulós, felmenő rendszerű. Az első fordulót (iskolai) az iskolák, a 
második fordulót (a döntőt) a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szak-

iskola informatikai munkaközössége a rendezi meg versenyszabályzata  alapján. 

A versenyen Windows XP, vagy korábbi verziójú operációs rendszeren Microsoft 

Office 2003, 2007 csomagban lévő vagy korábbi verziójú szoftvereken dolgoznak 
a tanulók. (Paint, Ms Word, Ms Excel, PowerPoint) 

Nevezési, részvételi feltétel: határidő: 2013. április 15. 

Pontosan kitöltött jelentkezési (nevezési) lap, valamint digitális adathordozón 
(CD-n) lévő pályázat határidőre való beküldése a rendező iskolába. (Magyar Gyu-
la Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola  1106 Budapest, X. Maglódi út 8.) 

A jelentkezési (nevezési) lapot le  lehet tölteni a www.magyula.hu honlapokról 

A Pályázat témája: MAGYARORSZÁG NEVEZETESSÉGEI VAGY 

KEDVENC MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEM 

A Pályázat terjedelme, formája, tartalma:  

Két önálló feladat elkészítése, az egyik Word formátumban 2-3 oldal a másik 
pedig 3-5 diakockából álló prezentáció (PowerPoint) a megadott témában. A 
pályázatban saját rajznak és táblázatnak (Excel) is szerepelnie kell. 

http://www.magyula.hu/
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A nevezési határidőn túl érkező pályázatokat a Versenybizottság nem fogadja el.  

A nevező versenyző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a versenyre és a verse-

nyen készült munkáit (szellemi termékeket) a verseny kiírója kiadványaiban fel-
használhatja, közzéteszi.  

A döntőbe a pályázatoknak értékelése alapján a legsikeresebb (maximum) 20 ta-
nuló jut be kategóriánként, melyről május 13-ig értesítést kapnak az illetékesek. 

A fővárosi (döntő) forduló menete 

A versenyzők a fővárosi fordulón (a döntőn) egy számítógépen megoldandó gya-
korlati (komplex) feladatot kapnak, melynek megoldására 120 perc áll rendelke-

zésre. Ezt követően a versenyzők a korábban elkészített pályamunkájukat mutat-
ják be, védik meg informatika tanárok előtt. A döntőn Windows XP operációs 
rendszeren és Microsoft Office 2007 csomagban lévő szoftvereken kell dolgozni. 

A tanulók három területen mérik össze tudásukat, ezek összteljesítménye hatá-

rozza meg a verseny végeredményét.  

 Gyakorlati feladat számítógép mellett (min. 60%) 
Komplex feladat elkészítése, kreativitás és szoftverismeret (Paint, Ms Word, 

Ms Excel, Ms PowerPoint, Firefox, Internet Explorer) 

 A beküldött pályázat értékelése (20%) 

 Rövid feladatok megoldása a tanárok előtt (max. 20%) 

A fővárosi (döntő) forduló időpontja és helyszíne: 

2013. június 3. hétfő 8
30

 

MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

(1106 BUDAPEST, X. MAGLÓDI ÚT 8.) 

Védnökök:  
Nagyné Kaplonyi Andrea igazgatónő (Magyar Gyula Szakközépiskola és Szak-

iskola)  

 : (nagykaplonyi@magyula.hu) : 369-6177 

A verseny szervezői: 

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola Informatika tanárai  

Bajnoczi Ferenc Tiborné 

 : (vargild@gmail.com ) : 20 3237323 
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