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Megújulnak a KÖKÉL pontversenyei 

Kedves Diákok, kedves Kollégák! 
 
Nagy változás előtt állnak a KÖKÉL feladatmegoldó pontversenyei. A 
változással azt szeretnénk elérni, hogy sokkal több, a kémia iránt érdeklődő 
diák kapcsolódjon be az egész tanéven át tartó versenysorozatba, hogy 
kémiatudását pallérozza, versenyekre vagy érettségire készüljön. Vagy csak 
azért, mert kedvét leli izgalmas kémiafeladatok megoldásában. 
A népszerű fordítási (angol és német), illetve a kémia-kultúrtörténeti 
feladatsorok továbbra is folytatódnak. A lapban megjelenő összes feladat a 
jövőben is szabadon elérhető lesz a honlapon (www.kokel.mke.org.hu) át, 
és egyik verseny sem igényel nevezési díjat. 
A következő tanévben azonban már három feladatmegoldó pontversenyt 
hirdetünk meg összesen öt kategóriában. 
Az A jelű feladatokat azoknak a 9-10. évfolyamos diákoknak készítjük, 
akiknek még kevesebb tapasztalatuk van a feladatmegoldás terén. Az 
érdekes, a mindennapi élethez kapcsolódó, ugyanakkor a lapban eddig 
megszokottaknál könnyebb feladatok jó belépőt jelenthetnek a következő 
szintekre. Az A jelű feladatok pontversenyét két kategóriában (9., ill. 10. 
évfolyam) készülünk meghirdetni. 
A K (kémia) feladatsor feladatai szintén a középiskolai tananyagra épülnek, 
de ezeket már az Irinyi versenyre, az OKTV-re és az emelt szintű 
érettségire készülőknek ajánljuk. Ezt a pontversenyt is két kategóriában (9-
10., ill. 11-12. évfolyam) hirdetjük meg. 
A H (haladó) feladatsor már nem fog szorosan igazodni a tananyaghoz, 
előfordulhatnak majd komolyabb fejtörést igénylő problémák, és itt a 
középiskolai kémia alapos ismeretén túl szakkönyvek forgatása is 
szükséges lehet a megoldás során. A hagyományokhoz híven ez a 
feladatsor a magyar diákok felkészülését is szolgálja a Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpiára, ugyanis a pontverseny legjobbjai meghívót kapnak a tavaszi 
diákolimpiai válogatóra is. Bárki vállalkozhat a feladatok megoldására, 
végeredményt csak egy kategóriában hirdetünk. 
További változás, hogy a jövő tanévtől kezdve mindenki folyamatosan 
nyomon követheti majd az egyes fordulókban elért eredményeit az 
interneten, nem csak a tanév végén kapja vissza dolgozatait. A 
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pontversenyek legjobbjai és felkészítő tanáraik – az idei évhez hasonlóan – 
ünnepélyes díjkiosztón fogadhatják majd az elismeréseket. 
Kedves diákok! Ne habozzatok, válasszatok feladatsort és vágjatok bele!  
Kedves kollégák! Kérjük, biztassák diákjaikat és segítsék a munkájukat! 
Váljon a KÖKÉL-pontverseny a kémia iránt érdeklődő diákok 
tanulmányainak szerves részévé! 
 
Budapest, 2013. május 26. 
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