Kedves Kollégák!
Örömmel fogadtuk tanulóik jelentkezését a XIX. Arany János Irodalmi Versenyre. Levelünkben a
verseny menetéről tájékoztatjuk Önöket. Kérjük, hogy az első fordulót az alábbiak szerint szervezzék
meg.
1. A verseny ideje: 2011. november 14. (hétfő) 14-18 óra között (240 perc)
2. A lebonyolításkor minden tekintetben az érettségi szabályoknak megfelelően kell eljárni
(jegyzőkönyv, ülésrend, felügyelet, a teremből való eltávozás, a dolgozat beadása stb.).
3. A feladatlapot a www.eotvos-tata.sulinet.hu oldalról lehet letölteni ZIP formátumban. A
feladatlapot jelszóval lehet „kicsomagolni”. A nevezett iskolák a jelszót e-mailben kapják meg
november 14-én, hétfőn 8 és 10 óra között.
4. Kérjük, hogy a feladatlapot annyi példányban nyomtassák ki, ahány versenyzőjük van, s az első
oldalon az iskolai bélyegzővel bélyegezzék le. A feladatlapot a verseny kezdetéig, kérjük,
kezeljék titkosan.
5. A dolgozat megírásához semmilyen könyv, segédeszköz, jegyzet nem használható, csak a
helyesírási szótár – az érettségihez hasonlóan. Az idő rövidsége miatt nem javasoljuk a
piszkozat, a fogalmazvány készítését.
6. A versenyzők kék vagy fekete színű tollal dolgozzanak, a feladatlap minden oldalára írják fel a
nevüket. Kérjük, hívják fel a figyelmüket az esztétikus, rendezett írásképre.
7. A felügyelő tanár a legutolsó sor után aláírásával hitelesítse a dolgozatot.
A megoldókulcsot november 15-én 9 órától tölthetik le a www.eotvos-tata.sulinet.hu oldalról. A
feladatlapok javítására tisztelettel felkérjük az iskola tanárait. Kérjük, a javítást piros színnel végezzék,
a végső pontszámot is tüntessék fel az első oldalon.
A 120 pontot elért dolgozatokat kérjük, 2011. december 9-ig adják postára az alábbi címre:
Eötvös József Gimnázium és Kollégium – Arany János Irodalmi Verseny; 2890 Tata, Tanoda tér 5.
Versenybizottságunk a beérkezett dolgozatokat felüljavítja, ellenőrzi és meghatározza a döntőbe
jutás ponthatárát. A továbbjutók névsoráról 2012. február 1-jéig tájékoztatjuk a résztvevőket, és
olvasható lesz a www.eotvos-tata.sulinet.hu oldalon is.
A döntőt 2012. április 27-29. között, Tatán rendezzük meg.
A felkészítésben, a verseny szervezésében és lebonyolításában való közreműködésüket,
kitartásukat ezúton is köszönjük. Felmerülő kérdéseikkel továbbra is kereshetnek bennünket.
Elérhetőségeink: eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu; csuzyne.hj@eotvos-tata.sulinet.hu; 06-30/4029076.
Tanulóiknak eredményes versenyzést kívánunk!
Tata, 2011. október 27.
A versenybizottság nevében
Csúzyné Harasztosi Julianna

