
 
 

 
 

Veres Péter Gimnázium    
2016 

Ki tud többet Olaszországról? - Műveltségi vetélkedő 
 

(magyar nyelvű feladat!) 

Játékra invitáljuk az olaszul tanuló középiskolásokat! 
5 hetes kvízjáték a Studio Italia honlapján  

Regisztrálj a honlapunkon és játssz velünk 5 héten keresztül! 

Minden héten hat továbbjutót sorsolunk ki a legtöbb helyes választ adók közül! 

A legjobbak közül egy megnyerheti a fődíjat:  

beíratjuk egy olaszországi nyelviskola olasz tanfolyamára! 

 

Tehát játékra fel, forza e coraggio, ragazzi! 

 

A játék szabályai: 

1. A kvízben részt vehet minden olaszul tanuló középiskolás, aki előzetesen regisztrált a 

honlapunkon. (Szükséges adatok: név, e-mail cím, iskola neve és címe, osztály, 

olasztanár neve) 

2. Minden héten más témában jelentkezünk 10 kérdéssel. A kérdéseket a STUDIO 

ITALIA honlapján az adott hét hétfő estétől vasárnap éjfélig találjátok majd meg, 

ugyanott válaszolhattok rájuk és válaszaitokat onnan küldhetitek el nekünk. A helyes 

megoldások  hétfőnként lesznek elérhetőek. 

3. A kérdőív beérkezése után visszaigazolást kapsz a kvíz kitöltéséről. 

4. A visszaigazolás a kitöltés után azonnal megjelenik a honlapon, jelezve a helyes 

válaszok arányát (külön e-mailt nem küldünk). 

5. A versenyhez folyamatosan lehet csatlakozni, mert minden hét munkáját külön is 

értékeljük: a heti kérdéssort kitöltők közül a 6 legmagasabb pontszámot elért tanuló jut 

tovább a döntőbe. Több azonos pontszám esetén sorsolással választjuk ki a 

továbbjutókat. 



 
 

6. Érdemes mind az 5 héten keresztül játszani, mert a heti 6 továbbjutón felül, az a 6 

játékos is bejut a döntőbe, aki végig vetélkedik, és a legtöbbször eléri a heti maximális 

pontszámot. 

7. A döntő a Festival d’Italiano keretében a  Veres Péter Gimnáziumban (1039 Budapest, 

Csobánka tér 7.) kerül megrendezésre 2016. április 1-jén           

8. A 36 továbbjutó a döntőn egy még izgalmasabb  kvízjátékban méri össze tudását. 

A játék témái: 

1. Országismeret 
2. Képzőművészet, irodalom 
3. Film, színház, zene, opera 
4. Divat 
5. Gasztronómia, olasz márkák 

Felkészülés, segédanyagok: 

1. Az 5 elődöntő során főleg az internetes böngészés segít a kérdések megfejtésében. 
2. A döntőn nem használható semmilyen segédanyag. 

A döntő nyereményei: 

A fődíj: A Studio Italia 36 órás nyelvtanfolyama Budapesten vagy egy 1 alkalmas családi 
(4fő) részvételi lehetőség olasz főzőiskolánk egyik főzőtanfolyamán 

• II. ingyenes részvétel a 2015. júniusi vagy decemberi CILS nyelvvizsgán 
vagy 1 alkalmas (2fő) részvételi lehetőség olasz főzőiskolánk egyik 
főzőtanfolyamán 

• III. helyezett: 10 000Ft értékű könyvvásárlási utalvány 

A játék időtartama: 2016. február 8.– 2015. március 14. 

 
Mindenkinek jó szórakozást és sok szerencsét kívánunk! 
 
 

STUDIO ITALIA 


