
LÜK-bajnokság versenyszabályzat, részvételi feltételek 
 

A Móra Kiadó Zrt. (továbbiakban Kiadó) országos LÜK-bajnokságot hirdet az általános iskolák 2., 3. és 4. 

évfolyamos osztályai, tanulói számára. 

 

A verseny célja: 

A diákok több fordulóban, saját évfolyamuknak megfelelő szintű feladatokkal mérjék össze tudásukat, 

logikájukat, ügyességüket a miniLÜK játék segítségével. 

 

A versenyre való jelentkezés menete, a részvétel feltételei: 

Jelentkezni 2., 3. és 4. évfolyamos tanulóknak lehet az osztálytanítókon (vagy megbízottján) keresztül, 

kizárólag a www.mora.hu honlapon kitöltött online nevezési lappal. Egyéni jelentkezésre is lehetőség van, 

ebben az esetben is az osztálytanítón (vagy megbízottján) keresztül. Osztályonként legfeljebb három tanuló 

nevezhető. Amennyiben egy osztályból 3-nál több tanuló jelentkezik, a tanító köteles – pl. előzetes 

feladatmegoldásokkal – kiválasztani azt a három tanulót, akiket az online jelentkezési felületen megnevez.  

A jelentkezés határideje: 2020. december 11. 

Kiadó kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a versenyre való felkészüléshez.  

 

Nevezési díj: 

A nevezési díj összege az online nevezési felületen feltüntetett versenyzők számától függően: 

1 versenyző: 1 500 Forint  

2 versenyző: 3 000 Forint 

3 versenyző: 3 000 Forint 

Minden nevezés a nevezési díj beérkezése esetén válik érvényessé. 

A nevezési díjat 2020. december 11-ig a Móra Kiadó Zrt. 10402166 - 21611863 - 00000000 számú számlájára 

kérjük átutalni. 

A közleményben, kérjük, tüntessék fel az online nevezési lapon megadott iskola nevét és a kapott regisztrációs 

kódot. 

 

A verseny fordulói: 

Kiadó a jelentkező versenyzők létszámától függően a döntővel együtt maximum 4 fordulót rendez 2020 

januárja és júniusa között. Ezeken a fordulókon minden esetben a legjobb megoldást nyújtó tanulók jutnak 

tovább a következő fordulóba, illetve a döntőbe. 

A fordulók helyszínéről és menetéről a nevezett osztályok pedagógusait (vagy megbízottját) a Kiadó minden 

esetben, e-mailben legalább 8 nappal korábban értesíti. A fordulók helyszínére történő eljutásról és – 

amennyiben a Kiadó másként nem jelzi – az ottani ellátásról minden esetben a versenyző és kísérője 

gondoskodik. 

 

Iskolai forduló: 

Amennyiben egy adott iskolából azonos évfolyamon több mint 3 tanulót neveztek, abban az iskolában iskolai 

fordulót kell tartani. Az iskolai fordulókat alapesetben a Kiadó által biztosított feladatlapokból, vagy a 

rendelkezésre álló füzetek feladatiból a megadott instrukciók alapján az iskola tanítói bonyolítják le. 

Amennyiben az iskolai forduló helyi lebonyolítása nehézségekbe ütközik, úgy a Kiadóval egyeztetve, a Kiadó 

munkatársai segítséget nyújtanak a forduló lebonyolításában. Az iskolai forduló lebonyolítása iránti kéréseket 

2020. december 15-ig jelezzék a Kiadónál. Az iskolai forduló eredményeit 2020 január 31-ig kell a Kiadónak 

megküldeni. 

 

Országos döntő: 

Az országos döntőbe a területi fordulók évfolyamonkénti legjobbjai jutnak be. Az országos döntőre az adott 

tanév május hónapjában kerül sor. A döntő pontos időpontjáról, helyszínéről és menetéről a döntőbe jutott 

diákok pedagógusait a Kiadó minden esetben írásban (e-mailben) értesíti. 

A döntőben a diákoknak 4 matematika, 4 magyar nyelv és irodalom és 4 logika feladatlapot kell megoldaniuk. 

A feladatokat a Kiadó biztosítja.  

Az időkorlát, amely alatt a feladatokat meg kell oldani: 60 perc. 

A Kiadó által megbízott versenybírák helyszíni értékelése alapján kerül kihirdetésre, kik nyerik el 

évfolyamonként az adott tanév legjobb LÜK-játékosa címet. 

 



A verseny menete: 

A versenyzők a fordulók során a feladatokat megadott sorrendben oldják meg. Legfeljebb 1 feladatlapot 

tehetnek félre, ehhez a későbbiekben vissza lehet térni. A feladatlapokon nem szerepel megoldókulcs, és a 

megoldások nem feltétlenül a megszokott, szabályos mintát adják. 

A versenyzőknek a becsukott okostáblákat a piros felükkel felfelé fordítva a feladatlapon kell hagyniuk. Az 

egyes feladatlapok megoldását követően az okostáblákhoz hozzányúlni a későbbiekben nem lehet. 

Ha egy tanuló végzett az összes feladatlappal, kézfeltartással jelzi, hogy befejezte a versenyt. A versenybírák 

feljegyzik a távozás időrendi sorrendjét, ezután a versenyző elhagyhatja a helyét. Holtverseny esetén a 

versenybírák a résztvevők további feladatmegoldásai alapján dönthetnek a továbbjutóról, illetve győztesről. 

A feladatlapokat a versenyzők, kísérők nem vihetik magukkal.  

A verseny ideje alatt a versenyzőkön és a versenybizottság tagjain kívül más (kísérők, pedagógusok, szülők 

stb.) nem tartózkodhat a teremben. 

A verseny ideje alatt a versenyzőknek bármilyen segédeszköz (számológép, telefon, tablet stb.) használata 

szigorúan tilos. 

A fordulókon kép- és videófelvétel készülhet, amelyeket a Kiadó promóciós célokra a továbbiakban 

felhasználhat. 

 

A verseny értékelése: 

Minden fordulóban, minden évfolyamon a feladatok megoldásánál az a legfontosabb, hogy a versenyzők minél 

kevesebb hibával oldják meg a feladatokat, és ezt a lehető legrövidebb idő alatt tegyék meg. 

Az a győztes, akinek a legkevesebb hibapontja van. Az azonos hibapontszámú versenyzőknél sorrendben az 

kerül előrébb, aki hamarabb oldotta meg a feladatokat. 

 

Eredményhirdetés: 

Az iskolai, kistérségi és területi fordulókon az 1–4. helyezettet rangsoroljuk, a döntőben az 1–3. helyezettet. 

Minden forduló végén az eredményhirdetést követően lehetőséget biztosítunk arra – a versenyzőknek és a 

kísérőknek –, hogy a helyes megoldókulcs birtokában átnézhessék a feladatlapjaikat és a hibákat, de a lezárt 

okostáblákat felbontani szigorúan tilos. 

A megoldókulcs kézhezvételét követő 15 percben lehet észrevételt tenni a versenybírák elnökének. A 

versenybírák elnöke egy személyben jogosult az észrevételt elbírálni, döntésével szemben további 

reklamációra nincs lehetőség. 

A verseny helyszínének elhagyása a versenybírák döntésének elfogadását jelenti. 

 

Versenybírák: 

A fordulók lebonyolítását az iskolai fordulóktól kezdődően a Móra Kiadó Zrt. által megbízott versenybírák 

felügyelik. A fordulók előtt a versenybíró minden alkalommal megnevezésre kerül. 

 

Távolmaradás: 

Amennyiben a továbbjutottak közül valamelyik tanuló bármilyen okból nem tud részt venni a következő 

fordulón, a versenyző pedagógusának ezt haladéktalanul jeleznie kell a Kiadó felé, így a versenyző eláll a 

további versenyzéstől. 

A Kiadó a korábbi eredmények alapján megpróbálja értesíteni azt a résztvevőt, aki pótlólag csatlakozhat a 

következő fordulóhoz. A Kiadó ilyen esetben lehetőség szerint mindig a visszalépett tanuló után következő 

negyedik, ötödik… stb. helyezettet értesíti. A távol maradó versenyző helyét csak az adott fordulóban részt 

vevő további helyezettek vehetik át. 

 

Budapest, 2020. október 01. 

 

Móra Kiadó Zrt. 


