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Tájékoztató 

III. Stylus Szépírási Verseny elődöntőjéről 

 
 

- Az elődöntő (házi verseny) szövegét e-mailben kapják meg a benevezett iskolák 2018. január 12-én.  

- Kérjük, hogy a szövegeket annyi példányban sokszorosítsák, ahány tanuló részt vesz a versenyen! 

- A másolásra felhasználható idő 60 perc, amely tartalmazza az előzetes ismerkedést a szöveggel.  

-  A másolás minden évfolyamon írott betűkkel történik. A szöveg fölé a III. Stylus Szépírási Verseny és az 

adott évfolyam kerüljön.  

- A pályaműveket a korosztálynak megfelelő vonalazású papírra írják a jelentkezők. 

- Íróeszköz az alsó tagozatos diákoknak ceruza, a felső tagozatosoknak kék toll. 

- Minden résztvevő iskolából évfolyamonként (2-8. évfolyam) várjuk annak az 1 - 1 tanulónak az „alkotását”, 

amelyet az adott intézményben a legszebbnek ítélnek.  

- Az 5-6. évfolyam és a 7-8. évfolyam azonos szöveget másol, de évfolyamonként külön várjuk a legszebb 

pályamunkákat.  

- Minden pályamunkára – a másolt szöveg alá – tüntessék fel a tanuló nevét, évfolyamát és iskolája nevét! 

- A nevezési díjat (1000 Ft/fő) 2018. január 26-ig a beküldött pályaművek száma alapján kell befizetni 

(iskolánként max. 7 fő, tehát 7 000 Ft) a következő számlaszámra: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 

kirendeltsége Vésztő 54000083-10000025. Közleményben tüntessék föl: Stylus Szépírási verseny nevezési 

díj.  

A versenyt követően történik a számlák kiállítása és postázása.  

A helyi fordulón megírt pályaműveket 2018. január 26-ig kell postára adni a következő levelezési címre: 

Kis Bálint Református Általános Iskola 

    5530 Vésztő, Bartók tér 4.  

- A beérkezett pályaműveket a zsűri értékeli, majd a második fordulóra (2018. február 23.) meghívja az 

összes nevező közül – évfolyamonként azt a 10 – 10 diákot, akik a Kis Bálint Református Általános 

Iskolában rendezett döntőn vesznek részt. 

- Az értékelés hat szempont alapján történik, ezek a következők: 

A teljes szöveg összképe (globális megítélés) 

 Nagyon szép, jól kidolgozott, gondos - 3 pont 

Szép, kidolgozott, néhol figyelmetlen - 2 pont 

Elfogadható, zavaró összképi elemek vannak - 1 pont 
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A szövegsorok harmóniája (bekezdések szinkronja) 

A sorok vonalvezetése következetes, a megadott sorokat nem lépi túl - 3 pont 

A sorok legfeljebb két helyen megtörnek az előírotthoz képest - 2 pont 

A sorok nem férnek ki, több helyen eltérnek a megadottól - 1 pont 

 

A betűk (nagyság) egyenletessége, szabályos vonalvezetés 

Gondos, egyforma betűk - 3 pont 

Helyenként (max.10 esetben) eltérnek a betűk - 2 pont 

Sok helyen eltérnek a betűk - 1 pont 

 

Tévesztés, hiba, hiány 

 Nincs tévesztés, hiba, hiány - 3 pont 

Legfeljebb 3 hiba van - 2 pont 

3-nál több hiba, elírás, hiány van - 1pont 

 

A szöveg elhelyezése 

A megadottak szerint készült, nem ér túl, arányos - 3 pont 

Legfeljebb 3 helyen tér el a megadottól - 2 pont 

Több helyen kilóg, túlér, megtörik - 1 pont 

 

Tisztaság 

Nem radírozott/nincs áthúzás, zárójel – 3 pont 

Legfeljebb 3 helyen radírozott/ zárójelet használt – 2 pont 

3-nál többször radírozott/ áthúzott, zárójelet használt – 1 pont 

 

- Az elődöntő eredményéről a benevezett intézményeket 2018. február 12-én e-mailben értesítjük. 

 

 

Vésztő, 2017. november 20.                                                                           Hollósi Márta 

                                                                                                            intézményvezető-helyettes 
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