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Emlékversenyekre 
 

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és 

környezetvédelmi szekciója a 2019/2020-as tanévben is meghirdeti a Curie Emlékversenyeket az alábbi kategóriákban: 

matematika: az általános iskolák 3-4-5-6-7-8. osztályos, 9. és 10. évfolyamos középiskolás (ill. más 

iskolatípusok ennek megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára. 

kémia: általános iskolák 7-8. osztályos, 9. 10. és 11-12. évfolyamos középiskolás (ill. más iskolatípusok ennek 

megfelelő évfolyamú) magyarországi és határainkon túli magyar tanulói számára. 

környezetvédelem:  3-4, 5-6, 7-8. 9-10. 11.-12. korcsoportokban 3 fős csapatokban  magyarországi és 

határainkon túli magyar tanulók számára. 

A verseny célja: 

A tanulók érdeklődésének felkeltése játékos feladatokon keresztül a matematika és a természettudományok iránt.  

Jelentkezni lehet: 
Postán: Curie Alapítvány Dr. Török Istvánné 5000 Szolnok, Szél u. 4.  

Faxon: 56/420-243  

E-mailen: curieversenyek@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2019. október 31. 

 
Kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni a választott területi központot! Egy iskola tanulói azonos területi 

központba jelentkezzenek! 

Amennyiben benevezéskor igényét jelzi a versenyző, e-mailen is vállaljuk a feladatlapok javítását s visszaküldését.  

A verseny rendszere: 

1. Levelező fordulók  

A benevező tanulók három írásbeli feladatsort oldanak meg, melyeket az általuk választott központokba küldenek, 

ahonnan azokat megcímzett, bélyeggel ellátott válaszboríték mellékelése esetén kijavítva visszakapják. Az e-mailben 

küldött feladatlapok beérkezéséről elért pontszámról visszajelzést kapnak a tanulók. A versenyfeladatok a beküldési 

határidő előtt 10 nappal az interneten is olvashatók lesznek az alábbi címen: http://www.curiealapitvany.hu 

A régebbi feladatok regisztráció nélkül is elérhetőek a honlapon. 

2. Területi Döntő matematika: 2020. február 14. kémia: 2020. március 21. környezetvédelem: 2020. február 22. 
Helyszíne: Bonyhád, Budapest, Debrecen, Karcag, Körmend, Miskolc, Nagyecsed, Nagykanizsa, Pécs, Sajószentpéter, 

Székesfehérvár, Kalocsa, Szeged, Szekszárd, Szentes, Szolnok, Zenta 

3.Országos Döntő  matematika: 2020. április 4.  kémia: 2020. május 09. környezetvédelem: 2020. április 25. 

Helyszíne: Szolnok 

Nevezési díj: Matematika: 3000,- Ft/fő kémia: 3400Ft/fő környezetvédelem: 2200Ft/fő 
számlaszám: Curie Alapítvány  OTP 11745004 – 20059422 

Díjazás 

A Dávodi Gyógyfürdő Kft felajánlásának köszönhetően minden versenyző, 600Ft értékű kupont 

kap a Dávodi Gyógyfürdőbe. A kuponokat a jelentkezéssel egy időben igényelni szükséges. A 

beérkezett igényléseknek megfelelően a kuponok az első levéllel kerülnek kiküldésre.  

A környezetvédelmi verseny döntőjén résztvevők belépőjegyet kapnak a Dávodi Gyógyfürdőbe.  
Az országos döntőn évfolyamonként az első helyezett vándorserleget, az első két helyezett felkészítő tanára ajándékot 

kap. Az első 3 helyezett arany-, ezüst- és bronzérmet kap. 

Évfolyamonként az első 6 helyezett tárgyjutalomban részesül. Minden versenyző és felkészítő tanár oklevelet kap. 

A szervezők elérhetősége:  

Versenyfelelős: Dr. Török Istvánné 56-420-243 telefonszámon, valamint 

curieversenyek@gmail.com e-mail címen.  

Bővebb információ: www.curialapitvany.hu honlapon érhető el. 
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