JONATÁN
országos olvasási verseny
versenykiírása
2020 -2021
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére
hirdeti meg országos olvasási versenyét.
A verseny könyves kalandtúra és izgalmas játék, ami az olvasás élményébe avatja be a
résztvevőket. Az eddig keveset olvasók ráéreznek, milyen örömmel és szórakozásból olvasni,
a már most is komoly könyvbarátok szenvedélyes könyvmollyá válnak.
A versenyfeladatok
− az életkornak megfelelő izgalmas, élvezetes
szövegekhez és könyvekhez kapcsolódnak
− a figyelmes olvasást,
− az alkotó gondolkodást fejlesztik,
− a problémamegoldó képességet erősítik,
− építenek az olvasó képzeletére,
− játékos kihívásokkal edzik az emlékezőképességét,
− fejlesztik az önbizalmát.
Változatos és értékes jutalmak – 12 nyerési esély!
− erősítik a versenyzők játék- és olvasási kedvét,
− elismerik eredményeiket.

Az olvasási verseny leírása
I.

Jonatán olvasási versenye online verseny, 6 online fordulóból
és online országos döntőből áll.
1. A 6 online forduló három évszakra (ősz, tél, tavasz) tagolódik.
− őszi fordulók: október és november
− téli fordulók: december és február
− tavaszi fordulók: március és május
2. Országos döntő (szintén online): április 30.
− Az országos döntőn azok a versenyzők vehetnek részt, akik a döntőig
lebonyolított fordulókban minimum 60 pontot elérnek.
− Az országos döntő feladatait a versenyzők szintén online oldhatják
meg.
− A feladatok megoldási lehetőségét azonos időben nyitjuk (erről
előzetesen a honlapon értesítést közlünk, és minden döntőst külön is
értesítünk, de várhatóan április 30-án 15 órakor), és 60 percig lesz
nyitva;
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− alsósok és felsősök egy-egy feladatsort kapnak, CSAK szövegrészlet
alapján 15-15 kérdést. A szövegrészletet olyan könyvekből
választjuk, amelyek az online fordulókon nem szerepeltek;
− értékelés: 1 helyes válasz 1 pont; holtverseny esetén a felhasznált idő
dönt, ha ez is azonos, akkor holtversenyt hirdetünk.
3. Versenyértékelés és jutalomosztás: május-június
II. A fordulók feladatlapjairól
−

minden forduló feladatlapja 2 feladatsorból áll
o első feladatsor: életkornak megfelelő könyvből kiválasztott érdekes,
izgalmas szövegrészlet, és ehhez kapcsolódó 10 kérdés;
o második feladatsor: a szövegrészletet tartalmazó teljes könyvre
vonatkozó 10 kérdés;
o BEKÜLDHETŐ a feladatlap akkor is, ha a versenyző csak a
szövegrészletre vonatkozó kérdéseket válaszolta meg, azaz nem kötelező
megoldani a teljes könyvre vonatkozó kérdéseket (az olvasmányélmény
és a megszerezhető pontok miatt azonban érdemes).

−

alsósok minden fordulóban 1 feladatlapot kapnak: ebben 1 könyvből
kiválasztott izgalmas szövegrészlettel és ugyanezen teljes könyvhöz tartozó
kérdésekkel dolgoznak,
− felsősök minden fordulóban 2 feladatlapot kapnak: 1 kalandosabb
és 1 érzelmesebb könyvből kiválasztott érdekes szövegrészlettel, és
ugyanezen teljes könyvekhez tartozó kérdésekkel dolgoznak. Választhatnak,
melyik feladatlapot oldják meg, de természetesen megoldhatják mindkettőt.
−

A feladatlapok kérdései feleletválasztósak: minden helyes megoldás
1 pontot ér. Többszörös választás esetén csak akkor jár a pont, ha kizárólag
a helyes megoldások vannak bejelölve;
− Egy feladatlap teljes (szövegrészlet 10 és az egész könyv 10 kérdésére
vonatkozó) megoldásával maximum 20 pont érhető el.
o Legtöbb pontot úgy lehet gyűjteni, ha nemcsak a szövegrészletre,
de a teljes könyvre vonatkozó helyes megoldások is beküldésre kerülnek.
− Jutalmak és elismerések az elért pontszámok alapján járnak mind a
fordulókban mind az országos döntőn.

A nevezésről
I. Nevezéskor a versenyzők Jonatán Tagsági Kártyát választhatnak
− A tagsági kártya díja a nevezési díj.
− 3 kártya közül lehet választani: a versenyen való részvételen és
a verseny 12 nyerési esélyén túl a kártyák az alábbi extra kedvezményeket
biztosítják:
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o Aranykártya: 21 % kedvezmény a Jonatán Galaxis könyveire.
Kártya díja (nevezési díj): 2 800 Ft
o Gyémántkártya: 26 % kedvezmény a Jonatán Galaxis könyveire,
és részvételi lehetőség egy 2+1 könyves akcióban.
Az akció keretében 2 könyv vásárlása mellé a 3. kötetet ajándékba
adjuk. A Gyémántkártyával tehát 1 ajándékkönyv nyerhető.
Az akcióról a kártya birtokosait külön értesíteni fogjuk!
Kártya díja (nevezési díj): 4 200 Ft
o Rubintkártya: 31 % kedvezmény a Jonatán Galaxis könyveire,
és 2 részvételi lehetőség 2+1 könyves akcióban, ahol 2 ajándékkönyv
nyerhető.
Az akció keretében 2 könyv vásárlása mellé a 3. kötetet ajándékba
adjuk. Mivel a Rubintkártya birtokosai 2 ilyen akcióban vehetnek részt,
így Rubintkártyával 2 ajándékkönyv nyerhető.
Az akciókról a kártya birtokosait külön értesíteni fogjuk!
Kártya díja (nevezési díj): 5 900 Ft
Jonatán Galaxis: a Könyvmolyképző Kiadó kéthavonta frissülő
válogatása gyermek- és ifjúsági köteteiből, köztük a gyerekek
legnagyobb kedvenceivel (Csukás Istvántól az Egy ropi naplójáig)!
2+1 akció: a külön meghirdetett akció a Könyvmolyképző Kiadó
webáruházában lesz érvényes, annak teljes készletéből lehet választani!
Jonatán Galaxis és 2+1 akció
kizárólag a Jonatán verseny résztvevőinek!
II. Első osztályostól nyolcadik osztályosig választhat tagsági kártyát
(= nevezhet) minden általános iskolás.
III. Nevezéseket CSAK ONLINE lehet beküldeni a verseny honlapján:
www.jonatan.hu
IV. Nevezni lehet az iskolában (iskolai nevezés) vagy otthonról, önállóan
(egyéni nevezés)
− Iskolai nevezés esetén a részvételi szándékot az iskola versenyszervező
pedagógusánál vagy a résztvevő osztályfőnökénél kell jelezni, a nevezési díjat is
neki kell leadni. Ő gondoskodik a nevezések online beküldéséről és a nevezéséi
díjak befizetéséről.
− Egyéni nevezésre is csak online, a verseny honlapján van lehetőség, a nevezési
díj befizetéséről egyénileg kell gondoskodni.
V. Nevezési díjak befizetése:
− legegyszerűbb és leggyorsabb utalással, az alábbi számlaszámra:
IT Stúdió Kft 10402805-50526749-85781009;
− vagy a postán készpénzfizetési csekken.
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Utaláskor vagy csekkes befizetés esetén a megjegyzés/közlemény rovatba
szükséges beírni:
Iskolai nevezés (pedagógus küldi be a nevezést) esetén: a pedagógus nevét,
valamint az iskola kódját*
Egyéni nevezés esetén: a benevezett tanulók internetes azonosítóját**
*Az iskolakódot a nevezés beküldését visszaigazoló e-mailben küldjük.
** A benevezett tanulók internetes azonosítóját a nevezés beküldését visszaigazoló e-mailben adjuk
meg.

Jutalmak, elismerések
12 nyerési esély a játékban!
I. Pontvadászat RANGOKÉRT és jutalmakért
A feladatlapok helyes megoldásai pontokat érnek, a pontok rangokat, a rangok
jutalmakat!
4 RANG = 4 NYERÉSI ESÉLY

Rang neve

Rang eléréséhez
szükséges
minimális
pontszám

Rang jutalma

Könyvbarát

már 25 ponttól

250 Ft értékű
online
JONI-zseton

Az olvasás
nagykövete

50 ponttól

250 Ft értékű
online
JONI-zseton

Az olvasás ifjú
mestere

80 ponttól

250 Ft értékű
online
JONI-zseton

Az olvasás kiváló
mestere

110 ponttól

750 Ft értékű
online
JONI-zseton

online Jonijelvény és
oklevél
a ranggal
online Jonijelvény és
oklevél
a ranggal
online Jonijelvény és
oklevél
a ranggal
online Jonijelvény és
oklevél
a ranggal

online
könyvutalvány*

online
könyvutalvány*

online
könyvutalvány*

online
könyvutalvány*

* A JONI-zsetonokat a játék végén, vagy a legmagasabb rang (Az olvasás kiváló mestere)
elérésekor azonos értékű online könyvutalványra váltjuk (a legmagasabb érték 1 500 Ft!).
Az utalványok felhasználhatók a www. konyvmolykepzo.hu könyves webáruházban,
szabadon választott könyv(ek) vásárlására.

II. Évszakonként is értékelünk – az őszi, téli, tavaszi értékelések
ÚJABB 5 NYERÉSI ESÉLYT jelentenek!
Az elért pontszámok alapján évszakonként teszünk közzé eredménylistákat. Külön
az őszi (október, november), téli (december, február) és a tavaszi (március, május)
fordulókról, és értékeljük az évszakok összesített eredményeit is!
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5. – 6. – 7. nyerési esély

8. nyerési esély
9. nyerési esély

Minden versenyző, aki felkerül az aktuális évszak
eredménylistájára (ehhez az adott évszak 2 fordulójában
minimum 10 pontot el kell érnie)
az Ősz/Tél/Tavasz Olvasója online jelvényt kap!
Aki összegyűjti mindhárom évszak online jelvényét,
JONATÁN BARÁTI TÁRSASÁG kitűzőt kap,
amit a verseny értékelésekor, postán küldünk meg
A 3 értékelt évszak évfolyamonként
összesített első 10 – 10 helyezettje 1-1 jutalomkönyvet
kap, amit a verseny értékelésekor, postán küldünk.

III. Az országos döntőn elért eredmény alapján jutalmazzuk évfolyamonként
az első 15 helyezett versenyzőt.
Ez ÚJABB 1 NYERÉSI ESÉLYT jelent.
Az országos döntő évfolyamonkénti 15-4. helyezettje

1-1 jutalomkönyvet, 1 ajándékot és elismerő oklevelet
kap;
10. nyerési esély

Az évfolyamonkénti 2. és 3. helyezett JONI bronz- illetve
ezüstérmet kap, 1 ajándékot, és 2-2 jutalomkönyvet;
Az évfolyamonkénti 1. helyezett JONI aranyérmet,
1 ajándékot, és 1 díszkötésű, névre gravírozott naplót kap.
.

IV. A verseny tagsági kártyái 2 ÚJABB NYERÉSI ESÉLYT jelentenek

11. nyerési esély

12. nyerési esély

A tagsági kártyák különböző mértékű
kedvezményekre jogosítják birtokosaikat
a verseny ideje alatt a Jonatán Galaxis könyveire.
A Gyémántkártyával rendelkező versenyzők
a verseny ideje alatt 1, a Rubintkártyával
versenyzők 2 külön meghirdetett alkalommal részt vehetnek
2+1-es könyves akcióban, ahol akciónként 1 könyvet
ajándékba kaphatnak. Így Gyémántkártyával 1,
Rubintkártyával 2 ajándékkönyv nyerhető.

Szeged, 2020. szeptember 01.
Jó versenyzést kíván
a Jonatán szervező csapata

5

