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         GONDOLKODÓ 
 
 
 
Kedves Diákok, kedves Tanárok! 
 
A KÖKÉL két feladatmegoldó pontversenye a 2018/2019-es tanévben 
is négy fordulóban zajlik. 
Az K jelű feladatok szándékaink szerint minden a kémia iránt komo-
lyan érdeklődő középiskolásnak szólnak, bár a tankönyvekből, feladat-
gyűjteményekből gyakorolható típuspéldákon túlmutatnak. A feladatok 
nehézsége szélesebb skálán mozog. Lesznek a kémiai feladatmegoldás-
sal ismerkedőknek szóló könnyebb, valamint gyakorlottabb, verse-
nyekre, érettségire készülő diákoknak szánt közepes nehézségű kérdé-
sek is. A megoldók három kategóriában (9., 10. és 11-12. osztály) ver-
senyeznek. 
A feladatsor fordulónként változó számú, 5-10 feladatot tartalmaz, de 
nem feltétele a részvételnek mindegyik megoldása. Sőt, az összesítés-
nél a versenyzők legjobb 5 beküldött feladatát számítjuk csak be fordu-
lónként. Kivételt a 11-12. évfolyamos diákok képeznek, náluk a nehe-
zebb (csillagozott) példák megoldása elvárás, nem szorítkozhatnak 
csak a könnyebb példákra. 
A haladóknak szóló H feladatokkal bárki megpróbálkozhat, de ezek 
között több lesz az olyan probléma, amely megköveteli a középiskolai 
kémia alapos ismeretét, sőt a jó megoldásokhoz más források, pl. kémi-
ai szakkönyvek vagy korábban a KÖKÉL hasábjain megjelent segéd-
anyagok forgatása is szükséges lehet. 
A H-val jelölt feladatok a magyar diákok felkészülését is segítik a nem-
zetközi diákolimpiákra. Az egyik cél az, hogy a résztvevők megismer-
kedjenek azokkal a témakörökkel, amelyek szerepelnek a következő 
olimpián, bár a magyar középiskolai anyag nem tartalmazza őket. Az 
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ilyen feladatok mellé alkalmanként oktatóanyagokat is közlünk, vagy a 
korábban megjelent anyagokra utalunk.  
A H pontverseny másik célja az, hogy azok is eljuthassanak az olimpiai 
válogatóra, akik életkoruk vagy egy elrontott dolgozat miatt nincsenek 
az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny élmezőnyében. Ugyanis 
meghívót kapnak a H pontverseny első három fordulójának a legjobbjai 
is. A 10-11. osztályosokat külön is biztatjuk a részvételre, hisz őket a 
tanultak a későbbi évek válogatóin, olimpiáin is segíthetik. Tapasztala-
taink azt mutatják, hogy az olimpiai csapatba bekerülő négy fő többsé-
ge részt vett a levelezőn, tehát érdemes időt fordítani az év közbeni 
munkára is. 
Örömmel fogadunk feladatjavaslatokat a pontversenyekhez, mind 
tanároktól, mind versenyzőktől, a kokel@mke.org.hu e-mail címen. 
A pontversenyekbe történő nevezés elektronikusan, a 
http://kokel.mke.org.hu weblapon át lehetséges. Itt az adatain 
kívül mindenkitől nyilatkozatot is kérünk arról, hogy a megoldá-
sokat önállóan készíti el. A feladatok kijavítása után e-mailben érte-
sítést küldünk az egyes feladatokban elért pontszámokról, amellett, 
hogy a helyes megoldásokat – az eddig megszokott módon – egy ké-
sőbbi lapszámban közöljük.  
Továbbra is lehetőséget biztosítunk a megoldások elektronikus be-
küldésére is a fenti honlapon keresztül. Aki továbbra is a hagyomá-
nyos postai úton történő beküldést választja, azoktól azt várjuk, hogy a 
postázott megoldásokat a honlapon regisztrálja. Az alábbi formai 
követelményeket várjuk el a beküldött anyagoktól:  
1. Az egyes feladatmegoldások külön papírlapokra vagy fájlokba 

kerüljenek, hogy a javítók között szétoszthatók legyenek.  
2. A beküldött/beszkennelt anyagok A4 méretű fehér papírra 

(ne füzetlapokra) készüljenek.  
3. Minden egyes lapon, vagy PDF fájlban szerepeljen a példa 

száma, a beküldő neve és iskolája (a bal felső sarokban).  
4. A feltüntetett határidők azt jelentik, hogy a dolgozatot leg-

később a megadott napon kell beküldeni vagy postára adni és 
regisztrálni. 




