
verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár feladat típusa

Gépírás a 9. 

osztályosok 

számára

2015. április 2015. március 9. oszt.
egyéni 

verseny

Harsányiné Sz. 

Anna
tízperces másolás (M, Ang.)

Gépírás a 10. 

osztályosoknak
2015. április 2015. március 10. oszt.

egyéni 

verseny

Klenyánszkiné 

Krischneider 

Erika

tízperces másolás (M, Ang.)

Informatika a 10. 

osztályosoknak

2015.március (első 

2 hetében)
2015.március 1. 10. oszt.

egyéni 

verseny

Bauerné Almás 

Éva

szövegszerkesztési  és 

táblázatkezelési feladat

Informatika a 11 és 

12.C 

osztályosoknak

2015.március 2015.március 1. 11.évf, 12.c
egyéni 

verseny

Harsányiné és 

Szilfai-Gyóni 

Ibolya

táblázatkezelés feladat

„Kockák” komplex 

info. verseny
2015.március 2015.március 1. 9 - 13. évfolyam

egyéni 

verseny
Oláh Ferenc vegyes feladatok

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár feladat típusa

1. forduló           

2014. december 4. 

(14:00-16:00)

2. forduló           

2015. február 3. 

(14:00-16:00) 

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár feladat típusa

1. forduló           

2014. december 8. 

(14:00-16:00)

2. forduló           

2015. február 10. 

(14:00-16:00) 

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár feladat típusa

Helyesírási verseny

1 fordulós verseny           

2015. március 24. 

(14:00-15:00)

2015. február 3.
9-12. évfolyam,      

13. c
egyéni Zalántai Borbála írásbeli teszt feladatok

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár

feladat típusa, a verseny 

leírása

Német nyelvi 

verseny Berlin

1. forduló           

2014. november
3 fős csapatok

csapat-

verseny
írásbeli teszt feladatok

Budapest
2. forduló           

2015. március
3 fős csapatok

csapat-

verseny
PowerPoint-os előadás

1. forduló           

2014. december 

eleje

2. forduló           

2015. február

GÉZA kupa természettudományos versenye    2014/2015. tanévben

GÉZA kupa informatika és gépírás versenyei    2014/2015. tanévben

GÉZA kupa  történelem verseny   2014/2015. tanévben

GÉZA kupa  irodalom verseny   2014/2015. tanévben

GÉZA kupa  nyelvtan verseny   2014/2015. tanévben

GÉZA kupa nyelvi versenyei    2014/2015. tanévben

Luxenburgi 

Zsigmond és kora

Barátság, szerelem, 

házasság, emberi 

kapcsolatok

Angol nyelvi 

verseny 

"Elementary, Dear 

Watson"

2014. november 3.
9-12. évfolyam, 

13. c
egyéni Greff Tamás írásbeli teszt feladatok

2014. november 10.
9-12. évfolyam,      

13. c
egyéni

Dr. Stareczné 

Kelemen Éva
írásbeli teszt feladatok

2014. november 3.
Katona 

Andrásné

Gerendai Márk, 

Vári Tercia

Feladatlap kitöltése az iskola 

honlapján kiadott források 

segítségével, amelyek az őszi 

szünet előtt kerülnek fel a 

honlapra. A második fordulóba az 

első fordulóban legjobban teljesítő 

6-8 csapat kerül, interaktív 

feladatokat kell megoldaniuk.

2014. december 1. 3 fős csapatok
csapat-

verseny



verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár

feladat típusa, a verseny 

leírása

Természettudomán

yi csapatverseny 

(földrajz, biológia, 

fizika, kémia)

1 fordulós verseny           

2015. március első 

hete 14:30

2015. február 6. 3 fős csapatok
csapat-

verseny
Strenner Anita

A vetélkedő során a csapatok 

különböző állomásokat járnak be, 

ahol egy tanár jelenlétében 

elvégzik az adott feladatot. Az 

utolsó állomáson a projekt 

feladatot mutatják be.

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár

feladat típusa, a verseny 

leírása

Matematika 

csapatverseny

1 fordulós verseny           

2015. március 

vége 14:30

2015. március 6. 4 fős csapatok
csapat-

verseny
Kővári Dorottya

Az osztályok kapnak 100 Géza 

dénárt, ezen vásárolhatnak 

matematikai problémákat. A 

megoldásokat eladják a 

matematika tanárokból álló nemes 

társaságnak. Az így szerzett 

dénárokat vagy összegyűjtik, vagy 

vásárolnak újabb matemtikai 

problémát. A verseny győztese a 

leggazdagabb csapat.

Ötösök versenye
1 fordulós verseny 

2015. április 8. 
2015. április 1.

Akik ötöst 

szeretnének 

évvégén 

matematikából

egyéni 

verseny
Bérczes Zsuzsa

45 perces dolgozat az adott 

évfolyam anyagából

verseny neve verseny dátuma nevezési határidő nevezési feltétel
 verseny 

típusa
felelős tanár

feladat típusa, a verseny 

leírása

Gazdasági és jogi 

ismeretek
2015. február 11. 2015. február 1.

4,5 feletti 

eredménnyel 

rendelkező 

tanulók a 9 és 10. 

évfolyamokon

egyéni 

verseny

Hegyesi Katalin, 

Bérczes Zsuzsa

játékos, ábrázoló feladatok, 

tesztfeladatok, 

keresztrejtvény,kakukktojás- 

gazdasági-matematikai feladatok 

1. forduló           

2014. november 

11-18.        

2. forduló           

2014. december 

15- 2015. január 5.

3. forduló           

2015. február 9- 

16.

1. forduló           

2014. október 15.        

2. forduló           

2014. november 

26.

3. forduló           

2014. december 

17.

GÉZA kupa természettudományos versenye    2014/2015. tanévben

GÉZA kupa matematika versenyei    2014/2015. tanévben

GÉZA kupa szakmai versenyei    2014/2015. tanévben

Olvasni jó, avagy 

mi újság a 

gazdaságban? 

Elméleti és üzleti 

gazdaságtan 11. 

osztályosoknak

Szakmai cikkek feldolgozása, 

értelmezése, makrostatisztikák, 

nemzetgazdasági mutatók 

értelmezése,rövid prezentáció, 

üzleti tevékenységek mérése "Ezek 

vagyunk mi, magyarok!" mottóval

gazdasági szöveg elemzése, 

kérdésekre válaszadás
2014. november 11.        3 fős csapatok

csapat-

verseny

Solymosi 

Hajnalka, 

Ujhelyiné Rátóti 

Szilvia

Elméleti és üzleti 

gazdaságtan 12. 

osztályosoknak

2014. október 8. 3 fős csapatok
csapat-

verseny

Leányfalviné 

Fekete Rózsa, 

Vígh Mihályné


