
Kedves Kolléga! 
  
Elérkezett a 13. Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex 
Tanulmányi Verseny 1. online fordulója. 
 
A mai naptól egy hétig, 2022. április 4. 23:55-ig van lehetősége a diákoknak a 
versenyfeladatok kitöltésére a Tudás fái rendszerében. 
 
Ha még nem regisztrált a Tudás fáira, illetve még nem nevezte be csapatát, akkor az 
első forduló végéig lehetősége van megtenni. Ehhez a honlapunkon részletes 
útmutatást talál. 
 
Az online fordulók során kétféle feladattípussal fognak találkozni a csapattagok. Az 
előzetes gyakorlás során már megismert kvízjátékokkal, illetve egy tevékenységgel, 
amit csak a csapatkapitányok látnak majd és csapatonként egyszer kell csak beadni. 
Az ide kattintva elérhető videóban bemutatjuk, hogy hol találhatóak az első forduló 
feladatai. 
 
A kvízjátékok az egyes életkori kategóriákban a következőképpen alakulnak: 

• 3-4. osztályban több játékra osztottuk a kérdéseket: 5 játékban összesen 33 
kérdést kell megválaszolniuk. Minden játék elején jelezzük a kérdések számát 
és a rendelkezésre álló időt. Az egyik feladat megoldásához számolásra is 
szükség lesz, így javasoljuk, hogy a diákok készítsenek maguk mellé papírt és 
íróeszközt! 

• 5-6. osztályban egyetlen 30 kérdésből álló kérdéssort kell megválaszolni 45 
perc alatt. A feladatsort csak egyszer lehet elkezdeni és korábbi kérdéshez nem 
lehet visszatérni. Az értékelésnél a jó válaszok mellett a gyorsaság is számít, a 
gyorsabb kitöltők a helyes válaszaik után időbónuszt is kapnak. 

• 7-8. osztályban 40 kérdést kapnak a diákok, számukra is 45 perc áll 
rendelkezésre a kitöltésre. A feladatsort csak egyszer lehet elkezdeni és 
korábbi kérdéshez nem lehet visszatérni. Az értékelésnél a jó válaszok mellett 
a gyorsaság is számít, a gyorsabb kitöltők a helyes válaszaik után időbónuszt 
is kapnak. 

 

A tevékenység rendszerben történő rögzítésének határideje a második online forduló 
vége, 2022. április 20. 23:55. A tevékenységet csapatonként csak egyszer, a 
csapatkapitánynak kell rögzíteni. 
 
Ha a versennyel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, keressen minket bizalommal 
a palyazat.reftan@reformatus.hu e-mail címen! 
 
Örömteli felkészülést és játékot kívánunk minden nevezőnek! 
Áldás, békesség! 
A szervezők 

https://reftantar.hu/2022/02/16/bibliaismereti-verseny-2022/
https://reftantar.hu/2022/02/16/bibliaismereti-verseny-2022/
https://tudasfai.reftantar.hu/
https://reftantar.hu/2022/02/16/bibliaismereti-verseny-2022/#technikai_informaciok
https://www.youtube.com/watch?v=ab7BAoLlAOk

