
 

 

KEDVES KOLLÉGÁK! 

 
 
Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2020-as döntőjét két részletben tudjuk megszervezni. Az 
első egy írásbeli forduló, melyet minden továbbjutott versenyző a saját iskolájában, vagy legalábbis 
a saját megyéjében írhat meg (a helyszínnel kapcsolatban a levél további részében írok részletesebb 
információt), illetve egy egynapos laborforduló Debrecenben, ahová a diákok 25%-a jut be. 
 
Az írásbeli forduló a korábban szokásos szabályok szerint zajlik majd, azzal az egy különbséggel, 
hogy a helyszín nem Debrecen lesz. A vírushelyzet kapcsán szeretnénk, hogy egyetlen diák, tanár 
és szülő se érezze azt, hogy az írásbeli miatt felesleges járványveszélynek tesszük ki. Ezért az 
írásbeli helyszíne lehet minden versenyző diáknak a saját iskolája. Azonban azokban a megyékben, 
ahol 

• a döntőre továbbjutó diákokat adó valamelyik iskola vállalja azt, hogy akár az összes, abból a 
megyéből továbbjutott diák náluk írja meg az írásbelit, valamint 

• a többi iskolából továbbjutott diák vállalja, hogy nem a saját iskolájukban írnak, hanem az ezt 
vállaló iskolában, 

ott természetesen erre lehetőség van. A lebonyolítást vállaló iskolától azt vállalja, hogy 

• a feladatlapok sokszorosítását nem annyi példányban végzi, ahányan az ő iskolájukból 
továbbjutottak, hanem annyiban, ahányan náluk írják a döntő írásbeli fordulót, 

• a feladatsor megírásához szintén ehhez a megnövekedett létszámhoz biztosít helyszínt, 
illetve felügyeletet (természetesen a felügyeletben a más iskolákból érkező tanárok segítségét 
is köszönettel vesszük), 

• az összes, náluk megírt feladatlapot a verseny után scan-elve elküldi az irinyi@mke.org.hu  
e-mail címre. 

 
Ahhoz, hogy a helyszínek a verseny előtt időben egyértelműek legyenek minden versenyző diák és 
tanára számára, kérjük, hogy írják meg szeptember 3-ig (irinyi@mke.org.hu) 

• egyrészt azt, ha vállalni tudják az írásbeli megíratását a megyéjükből továbbjutott valamennyi 
diák számára, 

• másrészt (amennyiben az adott megyéből van ilyen jelentkező iskola), akkor a többi iskolából 
érkező írja meg, hogy szeretnének-e élni a lehetőséggel, vagy inkább a saját iskolájukban 
maradnának. 

 
Ezen információk alapján legkésőbb szeptember 4-én közzé tesszük a végleges helyszínek listáját 
minden megye, minden versenyző esetében, megyénkénti leosztásban. 
 
 
Budapest, 2020. augusztus 25. 
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 Dr. Ősz Katalin Dr. Várnagy Katalin 
 a Versenybizottság elnöke a Szervezőbizottság elnöke 
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