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2014/2015. TANÉVI 
DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA® 

III-IV. korcsoport és V-VI. korcsoport 
 
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
A Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban MDSZ) és a Magyar Olimpiai Akadémia (a továbbiakban MOA) 
együttműködésében a középiskolások 16., míg az alapfokú köznevelési intézmények a 13. tanévet kezdik a Dr. 
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia® vetélkedő sorozatban. 
 
A Magyar Diáksport Szövetség szándéka, hogy a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia® versenyfordulóira 
előkészítő, gyakorló játékhetekkel és feladatanyagokkal segíti az intézményekben tanuló diákok felkészülését.  
A gyakorló játékheteken való részvétel további elkötelezettséggel természetesen nem jár, de szeretnénk, ha kedvet 
és a megadott témakörökből tudást szereznének a tanulók. 

Az MDSZ honlapján (www.diakolimpia.hu) az elektronikus nevezési rendszerben nevezni kell, majd a nevezést 
követő egy órán belül belépési kód érkezik az iskola e-mail címére, mellyel a játékfelületre tudnak belépni 
(http://diakolimpia.p92.hu). 

A négy gyakorló játékhét alatt az adott játékhéten kedd – szerda – csütörtök 13.00 – 19.00 óra között lehet 
játszani, de a három játéknap alatt csak egyszer lehet a kóddal belépni, és megoldani az adott forduló feladatait. A 
feladatok időkorláttal kerülnek meghirdetésre, ami után az adott feladat megoldási felülete lezár.  
Kérjük, figyelmesen olvassák el a feladatok kitöltési útmutatóját!  
 
A Magyar Diáksport Szövetség és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének együttműködése nyomán a 
magyar sport kiemelkedő alakjai látogathatnak el a gyakorló fordulókban szereplő, és a sorsolás szeszélye folytán 
szerencsés intézményekhez, melynek részleteiről az MDSZ honlapján folyamatosan közlünk beszámolókat.    
 
Bízva együttműködésükben és aktív részvételükben, ezennel szívből ajánljuk a 2014/2015. tanévi Dr. Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpia® vetélkedőrendszerét. 
 
Magyar Diáksport Szövetség országos központ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diakolimpia.hu/
http://diakolimpia.p92.hu/
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2014/2015. TANÉVI 
DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA® 

III-IV. KORCSOPORT 
 
Feladatanyag: 

 Dr. Mező Ferenc élete és munkássága 1885-1961. 

 Az 1972-es müncheni nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek). 

 A magyar öttusasport története, és a magyar öttusázók szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). 

 A II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok – Nanjing 2014 – magyar résztvevői, eredményeik. 

 Az országos elődöntőn szereplő csapatoknak: „Az újkori olimpiák kiemelkedő magyar bajnokai” - CD, DVD, 
projektoros előadás. A csapat előadása max. 3 perces időtartamban kerülhet levetítésre, előadásra. 

 Az országos döntőbe került csapatoknak az 1972-es müncheni nyári olimpia 1-3. helyezett élő olimpikonjaival 
interjúkészítés (max. 3 perc időtartamban) az országos döntő helyszínén. 

 
 
A GYAKORLÓ játékhetek időpontjai, feladatanyaga (naponta: 13.00 – 19.00 óra között): 
1. gyakorló játékhét forduló: 2014. október 21. - 22. - (23.) 
2. gyakorló játékhét forduló: 2014. november 04. - 05. - 06. 
3. gyakorló játékhét forduló: 2014. november 18. - 19. - 20. 
4. a versenykiírás 0. fordulója: 2014. december 02. - 03. - 04. 
 
 
1. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. október 21. - 22.) 

 A II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok – Nanjing 2014 – magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek). 

 
2. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. november 04. - 05. - 06.) 

 Az 1972-es müncheni nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek) – 1. 

 A magyar öttusasport története, és a magyar öttusázók szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek) – 1. 

 
3. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. november 18. - 19. - 20.) 

 Az 1972-es müncheni nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek) – 2. 

 A magyar öttusasport története, és a magyar öttusázók szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek) – 2. 

 Dr. Mező Ferenc élete és munkássága – 1. 

 
4. a versenykiírás 0. fordulója: 2014. december 02. - 03. – 04. 
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2014/2015. TANÉVI 
DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA® 

V-VI. KORCSOPORT 
 
Feladatanyag: 
– Dr. Mező Ferenc élete és munkássága 1885-1961. 
– Az 1980-as moszkvai nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek). 
– A magyar vízilabdázók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). 
– A magyar labdarúgók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-3. helyezettek). 
– A 2014-es, Szocsiban megrendezett téli olimpia magyar résztvevői, eredményeik. 
– Az országos elődöntőn szereplő csapatoknak „Az újkori olimpiák kiemelkedő magyar női bajnokai” - CD, DVD, 

projektoros előadás. A csapat előadása max. 3 perces időtartamban kerülhet levetítésre, előadásra. 
– Az országos döntőbe került csapatoknak az 1980-as moszkvai nyári olimpia 1-3. helyezett élő olimpikonjaival 

interjúkészítés (max. 3 perc időtartamban) az országos döntő helyszínén. 
 
 
A GYAKORLÓ játékhetek időpontjai, feladatanyaga (naponta: 13.00 – 19.00 óra között): 
1. gyakorló játékhét forduló: 2014. október 21. - 22. - (23.) 
2. gyakorló játékhét forduló: 2014. november 04. - 05. - 06. 
3. gyakorló játékhét forduló: 2014. november 18. - 19. - 20. 
4. a versenykiírás 0. fordulója: 2014. december 02. - 03. - 04. 
 
 
1. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. október 21. - 22.) 

 Az 1980-as moszkvai nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek) – 1. 

 A magyar vízilabdázók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). – 1. 

 A magyar labdarúgók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-3. helyezettek). – 1. 

 Dr. Mező Ferenc élete és munkássága – 1. 
 

2. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. november 04. - 05. - 06.) 
 Az 1980-as moszkvai nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek) – 2. 

 A magyar vízilabdázók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). – 2. 

 A magyar labdarúgók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-3. helyezettek). – 2. 

 Dr. Mező Ferenc élete és munkássága – 2. 

 A 2014-es, Szocsiban megrendezett téli olimpia magyar résztvevői, eredményeik – 1. 
 

3. gyakorló játékhét forduló feladatanyaga (2014. november 11. - 12. - 13.) 
 Az 1980-as moszkvai nyári olimpia magyar résztvevői, eredményeik (1-6. helyezettek) – 3. 

 A magyar vízilabdázók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-6. helyezettek). – 3. 

 A magyar labdarúgók és csapatok szereplése az olimpiai játékokon (1-3. helyezettek). – 3. 

 Dr. Mező Ferenc élete és munkássága – 3. 

 A 2014-es, Szocsiban megrendezett téli olimpia magyar résztvevői, eredményeik – 2. 
 

4., a versenykiírás 0. fordulója: 2014. december 02. - 03. - 04. 


