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Magyar Nyelvészeti Diákolimpia
Versenyszabályzat
A verseny megnevezése: Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, IOL felkészítő verseny

1. A verseny pedagógiai célja:
A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, IOL felkészítő verseny egy középiskolás diákoknak
szervezett országos vetélkedő, melyet 2012 óta minden évben megrendezünk. Ez a vetélkedő
válogatóverseny is, mivel a legjobb versenyzői képviselhetik Magyarországot a Nemzetközi
Nyelvészeti Diákolimpián (IOL). Magyarországon ez a vetélkedő az egyetlen és kizárólagos
válogató a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiára. A verseny fő célja az, hogy felkészítsen a
nemzetközi versenyre, illetve többfordulós vetélkedés keretében minél több diák ismerhesse
meg a nyelvészet tudományát, mely matematikai jellegű logikus gondolkodást és kreatív
problémamegoldást egyaránt igényel. Azt reméljük, hogy a résztvevőknek a sokszor kemény,
de szórakoztató feladványok révén sikerül megtapasztalniuk a feladatmegoldás örömét.

2. A jelentkezés feltételei:
A Magyar Nyelvészeti Diákolimpiára minden magyarországi lakcímmel rendelkező,
érettségi előtt álló diák jelentkezhet. Alsó korhatár nincsen meghatározva, ugyanis a feladatok
megoldásához sem nyelvészeti szakmai ismeretekre, sem idegennyelv-tudásra nincs szükség,
az csak logikai és asszociációs készségeket igényel. A verseny azonban rendelkezik felső
korhatárral; aki 20. életévét betölti a Nemzetközi Verseny írásbeli fordulójáig, nem vehet részt
a Magyar Nyelvészeti Diákolimpián. A versenyzők nincsenek sem korcsoport, sem más
szempont szerint kategóriákba osztva, minden résztvevő ugyanazt a feladatsort oldja.

1

Magyar Nyelvészeti Diákolimpia –
IOL felkészítő verseny

3. A jelentkezés, nevezés menete:
A versenyre jelentkezni a www.ioling.ppke.hu honlapon lehet egy ingyenes regisztrációt
követően. A jelentkezők nevük, e-mail címük és felkészítő tanáruk nevének megadásával
érvényesíthetik regisztrációjukat. Ez egyenértékű a nevezéssel. A továbbiakban a megadott email címen keresztül tartjuk a kapcsolatot a versenyzővel. A versenyen való részvétel ingyenes,
sem a versenyzőktől, sem intézményüktől nem kérünk részvételi díjat.

4. A fordulók feladatai:
A verseny feladatai a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia feladataihoz hasonló
felépítésűek, a versenyzőknek különböző (versenyző által nem ismert) nyelveken megadott
szövegeket és más adatokat kell elemezniük. A feladatok megoldását a felfedezett nyelvi és
kulturális mintázatok leírása, valamint azok produktív használata (pl. új mondatok alkotása)
jelenti. A megoldás formátumát az adott feladat leírása előre megszabja.

5. A verseny szervezői (név, elérhetőség):
A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, IOL felkészítő versenyt az Országos Nyelvészeti
Diákolimpiai Bizottság szervezi és bonyolítja le. A bizottság egyetemi oktatókból, tudományos
kutatókból, középiskolai tanárokból és korábbi magyar diákolimpikonokból áll. A versenyen
felhasznált feladatsorok összeállítását is a bizottság végzi.
A Bizottság székhelye a MTA Nyelvtudományi Intézet (cím: 1068, Budapest, Benczúr
u. 33). Elsődleges elérhetőségünk az ioling.hu@gmail.com email cím.
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6. A verseny menete:
A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia hat fordulóból áll, melyeken különböző nehézségű
feladatokat kell megoldaniuk a résztvevőknek. A verseny gyakorlati jellege alapján a fordulók
három versenyszakaszba sorolhatók az alábbiak szerint:
Versenyszakasz neve Fordulók száma

Fordulók típusa

Előválogató

kettő

írásbeli (internetes felületen)

Középdöntő

kettő

írásbeli (megadott helyszínen, válogató)

Döntő

kettő

szóbeli – országos jellegű versenyszint

Versenyzők közötti válogatás csak az előválogatót (ami megfelel az iskolai fordulóknak),
illetve a középdöntőt követően történik, egy adott versenyszakaszon belül a mezőny
változatlan. Az előválogatón elért pontszámokat összesítve hívunk be versenyzőket a
középdöntőre. A döntőn való részvételhez a középdöntőn elért eredmények lesznek figyelembe
véve, az előválogatón nyújtott teljesítmények csak holtverseny esetén számítanak. A döntő
(szóbeli) fordulókon választjuk ki a nemzetközi versenyre kiutazó csapat(ok) tagjait. (Ha az
elnyert támogatások lehetővé teszik, akkor két csapatot indítunk.) Minden csapat négy főből
áll, és mindegyikhez egy-egy tartalék versenyző tartozik.
Az előválogató (internetes fordulók) feladatsorainak megoldására feladatonként négy óra
áll rendelkezésre. A megoldásokat a feladatsor közzétételétől számított két héten belül várjuk,
ezen határidő lejárta után nem fogadunk el megoldásokat. Az elért pontszámokat e-mailben
küldjük ki a versenyzőknek, a sorrend pedig a honlapon lesz megtalálható. A feladatok
megoldását nem tesszük közzé, azonban minden versenyzőnek jogában áll a javítást
megtekinteni, valamint a hibáit megtudni.
A középdöntő (két írásbeli forduló) Budapesten zajlik. Az írásbeli fordulókon semmilyen
segédeszköz nem használható. A versenyzőknek a nyomtatott feladatsoron kívül papírt,
valamint egy megoldólapot biztosítunk. A feladatsorok megoldására három óra áll
rendelkezésre. A vidéki versenyzők utazási költségét a Szervezői Bizottság a jegyek benyújtása
ellenében megtéríti.
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A szóbeli döntőre a középdöntőn nyújtott teljesítményük alapján kerülhetnek be a
versenyzők. A szóbeli döntők létszámát a versenybizottság minden évben az aktuális mezőny
teljesítménye alapján határozza meg, de legfeljebb 25 versenyző kerülhet a döntőbe. Az
előválogatón (internetes fordulókon) elért eredményeket csak holtverseny esetén vesszük
figyelembe. A szóbeli fordulókon a résztvevők csapatokban dolgoznak, mivel a
feladatmegoldások, ötletek pontozása mellett figyelembe vesszük a csapattagokkal való
együttműködés készségét is. A szóbeli fordulókon részt vevő csapatok összetételét
véletlenszerűen alakítjuk ki, egy fordulón belül azonban változhat a felosztás. Ezek a csapatok
nem azonosak a nemzetközi fordulóra küldött csapatokkal, csupán a verseny lebonyolítását
segítik.
A szóbeli fordulókat követően a középdöntő és a döntő fordulóinak pontszámait
összevetve kihirdetjük a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián részt vevő két csapat tagjainak,
valamint a póttagoknak a névsorát. A csapatok tagjai vállalják az aktív részvételt a nemzetközi
versenyre való felkészítő foglalkozásokon. A versenyre való utazást megfelelő anyagi
támogatás hiánya esetén nem tudjuk biztosítani mind a nyolc versenyzőnek, így előfordulhat,
hogy csak négy versenyzőnk jut ki a nemzetközi versenyre.

7. A verseny témája, ismeretanyaga:
Habár a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, IOL felkészítő verseny feladatai nem kívánnak
meg nyelvészeti szakmai ismereteket, bizonyos középiskolai tudás segíthet a megoldásnál. A
következő témakörök kapcsolódhatnak a verseny fordulóihoz (a magyar nyelv tantárgy 2019es kerettantervéből):
- Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői
- Jelentéstan
- Általános nyelvészeti ismeretek
- Nyelvtörténeti alapismeretek (nyelvtörténeti jelenségek)
A verseny feladataiban szereplő nyelvek ismerete nem követelmény.
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8. A versenyre való készüléshez ajánlott irodalom:
A versenyre való készüléshez elsősorban a mintafeladatok és a korábbi feladatsorok
áttekintése ajánlott, melyek elérhetők a verseny honlapján (ioling.ppke.hu). Emellett ajánlott a
nemzetközi

fordulón

előforduló

feladatok

megismerése

is

(ioling.org).

Részletes

feladatmegoldási útmutató olvasható a következő Nyelv és Tudomány cikkben:
https://www.nyest.hu/hirek/hangmegfelelesek-a-gruz-es-a-megrel-kozott

9. A verseny díjai
Minden döntőbe jutott versenyző elismerő emléklapban részesül. A Magyar Nyelvészeti
Diákolimpia, IOL felkészítő verseny győztesei ingyenes felkészítőtáborban vehetnek részt,
illetve megmérettethetik magukat a nemzetközi versenyen.

10. További tudnivalók:
A verseny teljes egészében magyar nyelven zajlik. A nemzetközi diákolimpia szervezői
a feladatokat minden részt vevő csapat nyelvére lefordítják, és minden versenyző egyénileg
megválaszthatja, hogy ezek közül melyik nyelven szeretné megoldani a feladatokat. A magyar
csapat(ok) tagjai is választhatnak tehát a magyar helyett bármely más résztvevő csapat által
használt nyelvet.
A középdöntő, a döntő, valamint a versenyfelkészítők során fényképek és videóanyagok
készülhetnek. Ezeket a továbbiakban a résztvevők beleegyezésével felhasználhatjuk a verseny
népszerűsítése céljából a versenyhez kapcsolódó honlapon és más médiaterméken. A verseny
betartja a személyi jogvédelmi előírásokat.

Utoljára módosítva: 2019. 09. 10.
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