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Kedves Tanárok és Diákok! 
 
A most induló pontversenyek a 2005/2006-os tanév folyamán tartanak. 
Négy fordulóra kerül majd sor terveink szerint.  
A kezdőknek szóló K feladatok egy része általános iskolásoknak is 
ajánlható. Egy forduló feladatait nagyjából nehézségük szerint 
számozzuk. Természetesen az alacsonyabb sorszámúakat ajánljuk a 
fiatalabbaknak. Itt előfordulnak az iskolai anyaghoz szorosabban 
kapcsolódó feladatok is, de azok is találnak érdekességet, akik 
szeretnének kicsit túllépni az iskolai anyagon. A pontversenyt két 
kategóriában értékeljük: 8. évfolyamig és a 9. évfolyamon. Magasabb 
évfolyamon a haladóknak szóló feladatsort ajánljuk.  
A haladóknak szóló H feladatokkal is bárki megpróbálkozhat, de ezek 
között több lesz az olyan feladat, amelyek elvárják a teljes kémia tananyag 
ismeretét, néha talán ennél többet is. A pontversenyt egy kategóriában 
értékeljük, de ha elegendő résztvevő lesz a 10. évfolyam alatt, őket 
kiemeljük. Ennek a feladatsornak szerepet szánunk a Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpiára készülő diákok felkészítésében és a magyar csapat 
kiválasztásában is. 
A K és H feladatsor fordulónként 5-5 feladatot tartalmaz, de nem feltétele 
a részvételnek az összes megoldása. A H feladatsort néhány HO jelű 
diákolimpiai feladat is kiegészíti. Ezek a KÖKÉL pontversenyébe nem 
számítanak bele. 

A H és a HO feladatok a korábbi olimpiai levelező előkészítő szerepét 
veszik át. Egyik célunk az, hogy a résztvevőket megismertessük azokkal a 
témakörökkel, amelyek szerepelnek az olimpián, annak ellenére, hogy a 
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középiskolai anyag nem tartalmazza őket. Ezekből minden erőfeszítésünk 
ellenére még mindig túl sok van, bár a tehetséges diákok általában 
élvezik, hogy megismerkedhetnek a modern kémia fejezeteivel. Az ilyen 
feladatok mellé alkalmanként oktató anyagokat is közlünk vagy KÖKÉL-
ben, vagy az olimpiai felkészülés honlapján (http://olimpia.chem.elte.hu). 
Gondolatébresztő, néha szokatlan formájú feladatokkal is igyekszünk 
felkelteni az érdeklődést, szakkönyvek olvasására, gondolkozásra 
késztetni. 

A másik célunk az, hogy azok is eljuthassanak az olimpiai válogatóra 
és jó esetben az olimpiára, akik nem kerülnek be az OKTV legjobbjai 
közé (balszerencse vagy életkoruk miatt). A válogatóra a H és a HO 
feladatok együttes versenyében legtöbb pontot szerzett diákokat is 
meghívjuk. A 10-11. osztályosokat külön is bíztatjuk a részvételre, hisz 
őket a tanultak a későbbi évek válogatóin, olimpiáin is segíthetik. 
Tapasztalataik azt mutatják, hogy az olimpiai csapatok tagjainak többsége 
részt vett az év közbeni felkészítésen is. 

 
Örömmel fogadunk feladatjavaslatokat mindhárom pontversenyre, mind 
tanároktól, mind versenyzőktől, a feladatsorok szerkesztőinek címén. 

A pontversenybe történő benevezés nevezési lappal lehetséges, 
amely tartalmazza a versenyző nevét, osztályát, levelezési és email címét, 
iskoláját és annak címét, valamint kémiatanára nevét. Az A4 formátumú 
nevezési lapon mindenki nyilatkozzon, hogy a megoldásokat önállóan 
készíti el. Ezt a lapot az első beküldött levélben várjuk. 
A dolgozatok feldolgozását megkönnyíti, ha az alábbi formai követelmé-
nyek teljesülnek: 

Minden egyes megoldás külön lapra kerüljön. A lapok A4 
méretűek legyenek. Minden egyes beküldött lap bal felső sarkában 
szerepeljen: a példa száma, a beküldő teljes neve, iskolája és osztálya. 
Minden egyes megoldást - feladatonként külön-külön - négyrét 
hajtsanak össze (több lapból álló dolgozatokat egybe) úgy, hogy a 
fejléc kívülre kerüljön. Törekedjenek az olvasható írásra és a 
rendezett külalakra! A feltüntetett határidők azt jelentik, hogy a 
dolgozatot legkésőbb a megadott napon kell postára adni. 




