
BOCSKAI BYTE IX. INFORMATIKAI ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-ES TANÉVRE 

 

A verseny meghirdetője: Bocskai István Református Oktatási Központ 

A verseny időpontja: 2018. április 21. (szombat) 10 óra. 

A verseny helyszíne: Bocskai István Református Oktatási Központ (2314 Halásztelek,  

II. Rákóczi Ferenc u. 17.) 

 

A verseny célja: 

       az informatikában tehetséges diákok számára lehetőséget teremteni az országos és 

nemzetközi szintű megmérettetésre 

       az informatika-alkalmazói ismeretek elsajátításának egységes versenykeretek közötti 

mérése 

       az informatika tantervi követelményei alapján történő tehetséggondozás folyamatának 

elősegítése 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen valamennyi oktatási intézményének 

mindazon középiskolás tanulója részt vehet, akit a nevezési határidőre az oktatási intézménye 

– megfelelő adatszolgáltatás mellett – benevez, a nevezési lapot hiánytalanul kitöltve 

eljuttatja a rendező iskolának. (A nevezési lap letölthető az iskola honlapjáról 

www.bocskai.halasztelek.hu.). Egy oktatási intézményből legfeljebb 3 tanuló nevezhető. A 

versenyen való részvétel kizáró okai: Az adatszolgáltatási, és a határidők (szabályok) 

betartásának hiánya kizárási ok. Hiányosan, illetve hibásan kitöltött nevezési lapokat a 

versenybizottság nem fogad el. Igény esetén az iskola kollégiumában szállást, étkezést 

biztosítunk. 

 

A verseny fő témái: 

 Táblázatkezelés 

 

Ezen belül a feladatok felépítése: 

o      Irányított feladatok, meghatározott szempontok szerint 

o       Egyéni kreativitást igénylő feladatok 

 

A versenyfeladatok az alábbi programokkal biztosan megoldhatók: 

       Windows 10 operációs rendszer 

       MS OFFICE 2013 

 

http://szerver/


 

A verseny programja: 

 8.30 – 9.30 óra  Regisztráció 

 9.30 óra  Megnyitó (Áhítat) 

 10.00 – 11.30 óra  VERSENY 

 12.00 óra  Ebéd  

 12.45 óra  Eredményhirdetés 

 

A nevezés módja, határideje: 

A nevezési lap letölthető az iskola honlapjáról: www.bocskai.halasztelek.hu. Egy intézmény 

egy Nevezési lapon az összes versenyzőjét benevezheti. A kitöltött Nevezési lapot 

elektronikusan az bocskai.gimnazium@reformatus.hu címre küldjék el, a levél tárgya 

„BocskaiByte verseny” legyen. 

 

Nevezési határidő: 2017. április 13.  

Nevezési díj: nincs 

 

Díjazás: Értékes informatikai eszközök 

 

A szervezők elérhetősége:  

Bocskai István Református Oktatási Központ  

2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 17. 

         tel/fax: 24-517-250 

         e-mail: bocskai.gimnazium@reformatus.hu 
         web: www.bocskai.halasztelek.hu 
         Főszervező: Králik Dénes 20-92-93-810 (rendszergazda@bocskai.halasztelek.hu) 
 

 
 

 

  dr. Papp Kornél 

 főigazgató 

http://szerver/Megosztott%20dokumentumok/Forms/AllItems.aspx
mailto:bocskai.gimnazium@reformatus.hu
mailto:bocskai.gimnazium@reformatus.hu
http://szerver/

