A verseny díjazása
A 2. forduló (területi) díjazása:
Általános iskolai kategória: Az 1. fordulón egyéniben megyénként/körzetenként 500 fő alatti
résztvevő esetén évfolyamonként a verseny első hat helyezettje, 500-1000 fő résztvevő esetén
az első tíz helyezettje, 1000-1500 fő résztvevő esetén az első tizenöt helyezettje, 1500 fő feletti nevező esetén az első húsz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap.
Gimnáziumi és technikumi kategória: Az 1. fordulón megyénként/körzetenként 100 fő alatti
nevező esetén évfolyamonként a verseny első helyezettje, 100-150 fő résztvevő esetén az első
három helyezettje, 150-200 fő résztvevő esetén az első hat helyezettje, 200 fő feletti nevező
esetén az első tíz helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. (A létszámok kategóriánként külön értendők.)
Minden olyan iskolának a legjobb helyezést elért versenyzője és a versenyző tanára oklevelet
és tárgyjutalmat kap, amely legalább 10 tanulót indít a versenyen.
Évfolyamonként és kategóriánként iskolák közötti 3 fős csapatversenyt is meghirdetünk. A
sorrendet az iskola három legtöbb pontot elért tanulójának összpontszáma alapján állapítjuk
meg. A csapatversenyben évfolyamonként és kategóriánként egy iskolából csak egy csapat
eredményét vesszük figyelembe. Az általános iskolai kategóriában megyénként/körzetenként
1000 fő alatti résztvevő esetén a verseny első helyezett, 1000-1500 fő résztvevő esetén a versen y első két helyezett, 1500 fő feletti résztvevő esetén a verseny első három helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. A gimnáziumi és technikumi kategóriában évfolyamonként és kategóriánként megyénként/körzetenként 100 fő feletti
nevező esetén a verseny első helyezett csapata oklevelet, csapatának tagjai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.
Minden megye és körzet legeredményesebb általános iskolája, minden régió legeredményesebb nyolcosztályos, hatosztályos és négyosztályos gimnáziuma valamint a legeredményesebb technikuma vándorserleget kap. A versenyen legeredményesebben szereplő tanulók tanárait is tárgyjutalomban részesítjük. (Határon túli versenyzők díjazását az ottani területi szervezők biztosítják.)
A döntő díjazása: Az általános iskolai kategória egyéni versenyének évfolyamonkénti első
húsz helyezettje, a gimnáziumi kategória évfolyamonkénti első tíz helyezettje, a technikumi
kategória évfolyamonkénti első hat helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap. A 2. fordulóban az iskola csapatainak pontszámait összeadva a legtöbb pontot elért budapesti és vidéki
általános iskola tárgyjutalmat kap. A 2. fordulón legtöbb pontot elért budapesti és vidéki általános iskola, nyolcosztályos, hatosztályos négyosztályos gimnázium és technikum vándorserleg díjazásban részesül.

