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VERSENYFELHÍVÁS 

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum a 2022/2023-as tanévben 11. alkalommal 

rendezi a háromfordulós informatikai versenyét, az Iparis Informatikaversenyt a közoktatásban 

tanuló 7-8. évfolyamos diákok számára. 

A VERSENY CÉLJA: 

Lehetőséget biztosítani az informatika és programozás iránt érdeklődő diákok számára tudásuk 

összemérésére. A verseny idei témája „A számítástechnika evolúciója”. 

A VERSENY RÉSZTVEVŐI: 

A 2022/2023-es tanévben a versenyre 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. (Egyedi esetekben 

természetesen egyéni versenyzők jelentkezését is elfogadjuk.) A versenyen 7-8. osztályos tanulók 

vehetnek részt, a csapatok tagjai eltérő osztályú (és évfolyamú) diákokból is állhatnak. 

NEVEZÉSI DÍJ: nincs 

A VERSENY MENETE: 

Az I-II. forduló feladatait a versenyzők egy webes felületen keresztül 

(http://infoverseny.ipariszakkozep.hu) kapják meg. A megoldott feladatokat a leadási határidőig 

ugyanezen felületen keresztül kell majd a szervezőkhöz eljuttatni.  

A III. forduló, a díjátadó ünnepség, az informatikatanári fórum és az informatikai játszóház a 

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumban kerül megrendezésre. 

A VERSENY TEMATIKÁJA: 

I. forduló: Az informatikához kapcsolódó feladatok az általános iskolai informatika tananyag 

szinte minden témakörét lefedik. (szoftverismeretek, internethasználat, alkalmazói 

ismeretek). 

II. forduló: Az informatika gyakorlati felhasználását megcélzó összetettebb feladat. 

III. forduló: A II. fordulóban készített megoldások kiegészítése. 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 

A versenyre jelentkezni az első forduló feladatmegoldásainak leadásával egy időben kell. Az 

első forduló feladatai, és a csapatok adatainak leadása (regisztráció) a 

http://infoverseny.ipariszakkozep.hu címen 2022. október 14-ig érhető el.  

http://infoverseny.ipariszakkozep.hu/
http://infoverseny.ipariszakkozep.hu/
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A VERSENY HATÁRIDŐI: 

Nevezési határidő: 2022. október 14. 

 Feladatok kitűzése Beküldési határidő 

I. forduló: 2022. szeptember 16. 2022. október 14. 

II. forduló: 2022. szeptember 16. 2022. november 11. 

A III. forduló, informatikai játszóház, az informatikatanári fórum és az ünnepélyes 

díjátadó időpontja: 2022. november 25. 

Az utolsó fordulóval egy időben a kísérőtanárok és meghívott vendégek részvételével fórumot 

rendezünk. 

A VERSENY DÍJAZÁSA: 

A döntőben résztvevő minden csapat oklevelet kap az elért helyezéséről. A 

legeredményesebben szereplők tárgyjutalomban részesülnek. 

A VERSENY KAPCSOLATTARTÓJA ÉS ELÉRHETŐSÉGE: 

Berzsenyi Mónika 

E-mail: berzsenyi.monika@ipariszakkozep.hu 

Jó felkészülést, és eredményes versenyzést kívánva várjuk mielőbbi nevezésüket! 

A verseny szervezői 

Veszprém, 2022. szeptember 16.  
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