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Tisztelt Igazgató Úr/Asszony! 

Iskolánk ebben a tanévben megrendezi a Református Gimnáziumok 

XVIII. Országos Informatika Versenyét. Kérjük, hogy az érdekelt 

kollégáknak és tanulóknak juttassa el az ezzel kapcsolatos alábbi információkat. 

A 18. évben különleges versenyt tartunk, amely egyszeri alkalom lesz az 

RGOIV történetében. Ezzel egyrészt a verseny nagykorúvá válását szeretnénk 

megünnepelni, másrészt a nevezetes évfordulóink (Reformáció 500, Arany 200) 

előtt is tisztelgünk vele. Az informatikai kalandjáték verseny lényege, hogy 

az iskola egész területén, pincétől a padlásig lesznek feladatot rejtő helyszínek. 

A három fős csapatoknak sok mozgással kell megkeresni ezeket, és eldönteni, 

hogy bemennek-e, ha az adott hely szabad. Amennyiben a csapat egy feladatra 

vállalkozik, csak akkor jöhet ki, amikor a megoldás sikerült, vagy egy megadott 

idő letelik. A helyszín előtt kifüggesztjük a témát, a pontértéket és az időzár 

hosszát. 

A verseny 3 fős csapatok között zajlik. A csapattagok korára nincs kikötés, 

az iskola minden tanulója beválasztható. 

Egy iskolából egy csapat indulhat. A jelentkezők létszámától függően kérhető 

esetleg második csapat részvétele. 

A feladatok az informatika egész területét felölelik. Várható informatikatörténet, 

hardver, operációs rendszerek, programozás és felhasználói programok kreatív 

alkalmazása témakörben feladat. 

A csapattagok alapvető felszerelése a kényelmes, sok gyaloglást és biztonságos 

lépcsőzést támogató sportcipő. 

A résztvevő csapatok a helyezés sorrendjében érdekes ajándékok közül 

válogathatnak majd. 

 A verseny időpontja: 2017. április 1. szombat. 

Érkezés: A verseny napján 8.00- 9.50 óráig a gimnázium épületébe.  Ha kérnek 

szállást, a kollégiumba érkezés péntek esti időpontját kérjük előre jelezni. 

(mlaci@ajrg.hu) 

 

A kollégium címe: Nagykőrös, Széchenyi tér 4.  

 

A jelentkezés határideje 2017. március 22. Kérjük pontosan betartani, mert 

most a feladathelyszínek száma is függ a jelentkező csapatok számától. 
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A versenynap tervezett programja: 

 

10.00 Áhítat, megnyitó   

10.30-13.00 A csapatok a feladatokon dolgoznak  

13.00 A zsűri értékel, közben ebéd   

15.00 Eredményhirdetés  

 

 

Kérdéseiket várja Mari László, a versenyt szervező tanár: mlaci@ajrg.hu 

Szeretettel várjuk a kedves versenyzőket és kísérő tanáraikat erre a különleges, 

egyszeri alkalomra. Reméljük, hogy minden résztvevőnek élményt jelent majd. 

 

Nagykőrös, 2017. február 1. 

 

 

 Suba Lajos Mari László 

 Igazgató Szervező tanár 
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