
5. Harry Potter verseny 

Az előző években tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel az idei tanévben ismét meghirdetjük immár hagyományos, 
országossá bővített versenyünket, amire szeretettel hívunk minden Harry Potter-rajongó általános- és középiskolás 
diákot, valamint a felnőtt korosztályt is. 
 
A verseny menete 
 
A versenyt az alábbi kategóriákban hirdetjük meg: 
 
I. Általános iskolás kategória  
II. Középiskolás kategória 
III. Senior kategória 
 
Az általános iskolás és a középiskolás kategória csapatverseny (3 fő) formájában, míg a senior kategória egyéni verseny 
formájában kerül megrendezésre. Minden jelentkező csak egy kategóriában nevezhet a versenyre. A jelentkezési lap a 
versenykiírás végén található, amit kitöltve kérünk elküldeni a harrypotterverseny2018@gmail.com címre, amire rövid 
időn belül küldjük a megfelelő feladatlapot. 
A versenyben való részvétel az I-II. kategóriában ingyenes, míg senior kategóriában 2000 Ft (a befizetés módjáról a 
jelentkezés után küldünk tájékoztatót). 
 
A feladatok 
 
A verseny két fordulóból áll. Az első fordulóban a Harry Potter-sorozat ötödik részéhez köthető feladatlap megoldása, 
valamint (I-II. kategóriában) a 6. kötethez (Harry Potter és a Félvér Herceg) kapcsolódó kreatív műalkotás elkészítése a 
feladat.  
- A feladatlapon ezúttal is kizárólag feleletválasztós kérdések lesznek. A kategóriák között az alapvető különbség az, hogy 
míg általános iskolában a feladatlap magyar nyelven van, addig középiskolában ez angol nyelvű. Senior kategóriában 
ugyan nincs beküldendő kreatív műalkotás, a feladatlapon szereplő kérdésekkel (melyek összetettebbek és szélesebb körű 
utánajárást igényelnek) viszont egyénileg kell megbírkózniuk a versenyzőknek. A felkészüléshez minden Harry Potter 
kiadvány beszerezhető az alábbi gyűjtőoldalon: 
https://animuscentral.hu/konyvlista/minden-ami-j-k-rowling-minden-ami-harry-potter 
illetve a senior kategóriás kérdésekhez további segítség található az alábbi oldalon: 
http://harrypotter.wikia.com 
 
- A kreatív műalkotás lehet egy – a 6. kötethez kapcsolódó – képzőművészeti alkotás (az itt használható technikák: 
makett, szobor, rajzolás, festés (vízfesték, tempera, olajfesték), filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell), melynek max. mérete 
A3-as lap, vagy egy saját készítésű és szintén a 6. kötethez köthető rövid (max. három A/4-es oldal) írás (fanfiction) vagy 
kisfilm (max. 10 perc). A történetet általános iskolás kategóriában magyarul, középiskolás kategóriában angolul kell 
megírni ill. – videó esetén – eljátszani! 
A kitöltött feladatlapot és az elkészült műalkotást vagy elektronikusan (fanfiction ill. videó esetén) a 
harrypotterverseny2018@gmail.com címre vagy postai úton a következő címre kell beküldeni: 
 
Korponay-Szabó Péter 
Zsámbéki KSZJ Iskolaközpont 
2072 Zsámbék, Zichy tér 3. 
 
Beküldési határidő: 2021. január 18.  
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A második fordulót, vagyis az országos döntőt 2021. március 27-én (szombaton) 10.00-kor rendezzük Zsámbékon a 
Catharineum épületében (Zsámbék, Táncsics Mihály u. 22.) Ide az I-II. kategóriából a legjobb 15-15 csapat ill. a III. 
kategóriából a legjobb 10 egyéni versenyző (vagyis összesen 100 fő) kerül. A döntőben résztvevők az első fordulóhoz 
hasonló feladatlapot kapnak a Harry Potter-sorozat 6. kötetéből (az általános iskolások és a senior versenyzők magyar 
nyelven, a középiskolások angolul), illetve lesznek meglepetés feladatok is! 
 
Nyeremények 
 
A feladatlapok megíratása után a helyszínen értékeljük 
az eredményeket.  
Mindhárom kategóriában – szokás szerint – mind a száz 
résztvevőnek készülünk ajándékokkal és nagy értékű 
ajándékcsomagokkal a Story Shop Kft., az Auchan 
Magyarorság Kft., az Alexandra Könyváruház, a Libri 
Könyvkereskedelmi Kft., az Animus Kiadó és mások 
felajánlásából. A nyeremények között szerepelnek még 
csoportos belépőjegyek az Időcsapda Varázsvilág (Harry 
Potter) szabadulós játék pályáira is. Ezekre a 
szabadulószobákra egyébként minden versenyzőnek, aki 
az 1. fordulót teljesíti 25%-os kedvezménykupont 
küldünk ajándékba.  
A fődíj – mindhárom kategóriában – Lumpsluck 
professzor homokórájának 1-1 pontos mása (Noble 
Collection). 
 
 
 
Információ, segítségkérés 
 
A versennyel kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre 
várjuk: 
harrypotterverseny2018@gmail.com 

 
Mindenkinek eredményes felkészülést és sok sikert 
kívánunk! 
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Jelentkezési lap 
 
 

V. Országos Harry Potter verseny 
 
 

Versenyző(k) neve: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Értesítési cím (e-mail): 

 

Kategória (I., II., III.): 

 

Csapatnév (I-II. 
kategória esetén): 

 

 
 

Iskola neve, címe  
(I-II. kategória  

esetén) 
 
 

 

Felkészítő/Kísérő 
tanár/szülő neve, 

elérhetősége (telefon, 
e-mail cím) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


