
Továbbjutás a fordulókból 

Bejutás a 2. fordulóba: 
A 2. fordulóba a bejutás kategóriánként és évfolyamonként minden megyében külön 
kerül megállapításra. A 2. fordulóba az elindult versenyzők kétféle módon juthatnak be: 
automatikusan (benevezett létszám) vagy elért pontszám alapján. 

Automatikusan az iskola évfolyamonkénti int(n / 3) legeredményesebb tanulója jut a 2. 
fordulóba, ahol n az iskola által a versenyre az adott évfolyamon benevezett tanulók 
száma, az int pedig egész részt jelent. (Például 6; 7 vagy 8 benevezett 5. osztályos tanuló 
esetén az iskola 2 legeredményesebb 5. osztályos versenyzője pontszámától függetlenül, 
automatikusan résztvevője a verseny 2. fordulójának.) A 2. fordulóba csak olyan tanuló 
juthat be, aki részt vett a verseny 1. fordulóján, és pontszáma nem 0. A 9-12. évfolya-
mokon az automatikusan bejutók száma évfolyamonként és kategóriánként értendő. 

A 2. fordulóba jutás ponthatára az a pontszám, amelyet az a tanuló ért el, akinek a he-
lyezése int(m / 2), ahol m a megye adott évfolyamán a verseny 1. fordulóján részt vett 
(elindult) tanulók száma. A megyéből a kategória és évfolyam minden olyan tanulója 
bejut a verseny 2. fordulójába, aki ezt a pontszámot elérte. 

Bejutás az országos döntőbe: 
A 2. forduló egyéni versenyében legeredményesebben szereplő tanulókat meghívjuk az 
országos döntőre. A bejutott versenyzők számának megállapítása az 1. fordulóban részt 
vevő (elindult) versenyzők száma alapján történik. Az általános iskolai kategóriában 
minden területről évfolyamonként 50-149 indulóig 1 versenyző, 150-249 indulóig 2 ver-
senyző, 250-349 indulóig 3 versenyző, legalább 350 induló esetén 4 versenyző automa-
tikusan meghívást kap az országos döntőre. A gimnáziumi és technikumi kategóriában 
minden területről évfolyamonként, kategóriánként 25-74 indulóig 1 versenyző, 75-124 
indulóig 2 versenyző, legalább 125 induló esetén 3 versenyző automatikusan meghívást 
kap az országos döntőre. Rajtuk kívül a megyei/területi eredményhirdetésen egyéni-
ben díjazott versenyzők közül az országos eredmények összehasonlítása alapján is 
meghívunk versenyzőket. 

Mindkét fordulóból a továbbjutás névre szóló, csak a továbbjutást elérő versenyző in-
dulhat a következő fordulóban. Ha egy versenyző nem tud részt venni a 2. fordulóban 
vagy az országos döntőn, akkor helyette más versenyző nem indulhat. 

 


