
Petőfi-pályázat 2020-2021 

 
Az idei rendkívüli esztendőben a kiírás módja is szokatlan. A pályázati témák, feladatok a 

classroom rendszerben nézhetők meg. Létrehoztunk egy külön tantermet Petőfi-pályázat 

néven. Ehhez  a teremhez az alábbi kóddal tudtok csatlakozni: 64gmhiy 

A terembe lépve a feladatok fül alatt találjátok a tantárgyi kiírásokat.   

 

A pályaműveket két módon lehet beadni. 

 

 Minden dolgozatot vagy műanyag tasakban vagy papír dossziéban (összetűzve vagy 

összekapcsolva) elhelyezve adjatok le a könyvtárban! A pályaműveket nem kell 

beköttetni! 

 A classroom rendszeren keresztül a Petőfi-pályázat teremben, az ottani feladatok fül 

alatt, a tantárgyaknak és feladatoknak megfelelően. A beadott fájl neve a jeligéd, a 

tantárgy és a kategória (pl. pistike.tortenelem.5.docx). A beadott fájlhoz fűzött privát 

megjegyzésben írd le a nevedet és osztályodat is, hogy később a dolgozatod jeligéje 

összekapcsolható legyen veled! 

 

 

A pályaművek beadási határideje 2021. február 01. (hétfő). 

 

 

  



A Petőfi-pályázatok külalaki követelményei 
 
Minden pályázót kérünk, tartsa be az alábbiakat, nehogy tartalmas dolgozatát esetleg külalaki 

problémák miatt kevesebbre értékeljük! 
 

1. A dolgozatot A/4-es papírra kézzel írva (olvashatóan) vagy számítógéppel kell 

elkészíteni. A papír mindkét oldalára írhattok! Az oldalakat számozzátok meg! A 

szöveget minden oldalon látható vagy láthatatlan keretbe foglaljátok maximum 3 cm- 

es margóval! Számítógépes szerkesztés esetén a sorköz 1,5-ös, a karakterméret 

törzsszöveg esetén maximum 13-as legyen! A pályázatokat elektronikus 

adathordozókon is (pendrive, CD, DVD) is beadhatjátok. A pendrive-okat  visszaadjuk. 
 

2.  A szöveget tagoljátok fő- és alfejezetekre! Aláhúzással, dőlt betűvel, vastag betűvel, 

új bekezdéssel is emeljétek ki a fontosabb gondolatokat! 
 

3. Az illusztrációs anyagot (kép, rajz, grafikon, térkép stb.) iktassátok a szöveg közé a 

megfelelő helyre! 
 

4. A címlapot is tervezzétek meg! (A könyvtárban találhattok mintát a címlaphoz!) 
 

5. Kötelezően az alábbiak szerepeljenek a címoldalon! 

 

A dolgozat címe 

Petőfi-pályázat 2021 

tantárgy 

jelige 
 

6. Ha a dolgozatba valahonnan szó szerint vesztek át szöveget, azt pontosan kell idézni. 

Az idézeteket meg kell számozni, s az aktuális oldal alján vagy a dolgozat végén jegyzet 

rovatot kell készíteni, ahol minden idézetről az alábbiakat kell feltüntetni: 

Pl.: 1. Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. Bp.: Gondolat, 1979. 75. 

oldal 

(Tehát: A dolgozatban az idézet sorszáma. Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó neve, 

kiadási év. oldalszám, ahol az idézet található) 
 

7. Minden dolgozat utolsó oldala egy irodalomjegyzék legyen, ahol a felhasznált 

könyveket, folyóiratokat, internetcímeket stb. kell pontosan felsorolni. 

A felsorolás vagy a szerzők nevének ábécérendje vagy a megjelenés évének időrendje 

alapján történjen! 

Könyvek esetében: 
 

Pl.: Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. Bp.: Gondolat, 1979. 79 oldal 
 

(Tehát: Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó neve, kiadási év. a dokumentum 

oldalszáma) 



Folyóiratok esetében: 

 

Pl.: Engel Pál: A törökdúlások hatása a népességre. In : História 1999/8. 15. oldal 

(Tehát: Szerző: Cím. In : a Folyóirat neve, megjelenési éve, száma. oldalszám) 
 

Internetes címek esetében: 
 

<URL: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/ekszotar.hun> 

(Tehát. <URL:a pontos internetes cím) 

8. Minden dolgozatot jeligével kell ellátni a címlapon, hogy az értékelők a szerző ismerete 

nélkül bírálhassák el a pályamunkát. Jó, ha a jelige kapcsolódik a  feldolgozott témához, 

de ez nem kötelező. Ne használjatok megbotránkoztató és ízléstelen jeligéket, s 

kerüljétek az idegen nyelvű megfogalmazásokat is! 
 

9. Minden dolgozathoz csatolni kell egy zárt borítékot, belül egy cédulán a szerző nevét, 

osztályát, kívül a borítékon a jeligét tüntessétek fel! 
 

10. A pályaműveket két módon lehet beadni. 

 

• Minden dolgozatot vagy műanyag tasakban vagy papír dossziéban (összetűzve vagy 

összekapcsolva) elhelyezve adjatok le a könyvtárban! A pályaműveket nem kell 

beköttetni! 

• A classroom rendszeren keresztül a Petőfi-pályázat teremben, (melynek kódja: 

64gmhiy) az ottani feladatok fül alatt, a tantárgyaknak és feladatoknak megfelelően. 
 

11. A dolgozatok terjedelme 8-12. évfolyamra járók esetében minimum 6 oldal, az 5- 

7. évfolyamon tanulók esetében minimum 4 oldal legyen! 
 

12. A terjedelmen kívüli kritériumok értelemszerűen érvényesek a nem dolgozatszerű 

pályaművekre is (pl. számítástechnika vagy rajz tantárgyaknál)! 
 

13. Akinek a külalakkal kapcsolatban bármilyen problémája van, keresse meg Barabás Irén 

tanárnőt, illetve érdeklődjön a szaktanárnál! 
 

A pályázat elkészítéséhez mindenkinek jó munkát kívánunk! 

 

Sárbogárd, 2020. december 

 

 

 

 
AZ ELŐZŐ ÉVEK PÁLYAMUNKÁIBÓL TALÁLHATTOK MINTÁKAT A 

KÖNYVTÁRBAN! 

 

NÉZEGESSÉTEK ŐKET! 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/ekszotar.hun

