KincsKereső játéK
i.

forduló

1. Iskolánk ebben az évben ünnepeli fennállásának 75. évfordulóját. Ez idő
alatt sokszor változott az elnevezése, és többször költözött új épületbe.
Nézz utána, hogy a 75 év alatt összesen hány épületben folyt az oktatás?
(helyes válasz: 10 SZIKSZI tallér)

2. Az iskolánk diákjai az egyetem elvégzése után visszatérnek hozzánk
tanítani. Jelenleg a 35 fős tantestületből 13 tanár végezte korábban
középiskolai tanulmányait a SZIKSZI-ben. Számold ki, hogy a tantestület
hány százalékát teszik ki azok a tanárok, akik középiskolásként iskolánk
padjait koptatták (egész számra kerekíts)! (helyes válasz: 20 SZIKSZI
tallér)

3. Iskolánkból sokfelé utaztak tanulóink pályázatok, szakmai gyakorlatok
keretében. Nézz utána és írd be, hogy a diákjaink által felkeresett
országokban jelenleg milyen fizetőeszközt használnak? (helyes válasz: 5x
10 SZIKSZI tallér)
a) Írország:
b) Románia:
c) Szlovákia:
d) Németország:
e) Svédország:

4. Iskolánk tanulói létszáma az idei tanév első tanítási napján: 446 fő, ebből
a lányok száma 267 fő. Számold ki, mekkora a fiúk aránya a suliban
(egész számra kerekíts)! (helyes válasz: 40 SZIKSZI tallér)

5. Iskolánkban ma már gimnáziumi képzésben is részt vehetsz, emellett
pedig négyféle szakma közül választhatsz! Sorold fel, milyen szakmák
megszerzésére van lehetőség a SZIKSZI-ben! (helyes válasz: 4x10
SZIKSZI tallér)

6. A jelenlegi tanévtől a szakképzésben résztvevő diákjaink ösztöndíjra
jogosultak, amelynek összege havonta a 9-10. évfolyamon a minimálbér
5 %-a. Mennyi ösztöndíjat kapnak a mostani 9.-esek, ha jelenleg a
minimálbér 161.000,- Ft?
(helyes válasz: 2x 10 SZIKSZI tallér)

7. A 11-13. évfolyamosok ösztöndíját a tanulmányi eredményük is
befolyásolja.
2-2,99 átlagig a minimálbér 5 %-át kapják;
3-3,99 átlagig a minimálbér 15 %-át kapják;
4-4,49 átlagig a minimálbér 25 %-át kapják;
4,5 feletti átlag esetén a minimálbér 35 %-a az ösztöndíj.
Mostani minimálbérrel számolva (161.000,- Ft), 11. osztályosként, 4,3-es
tanulmányi átlaggal mekkora összeget utalnának a bankszámládra?
(helyes válasz: 2x10 SZIKSZI tallér)

Ebben a fordulóban összesen 200 SZIKSZI tallért összegyűjtésére van
lehetőséged. Ne feledd, a 3. forduló után az összegyűjtött tallérokat ajándékokra
válthatod! Jó játékot kívánunk, légy Te is kincskereső!

Válaszaitokat a szikszi@szikszi-ozd.hu címre várjuk pontos név és általános
iskolátok megjelölésével 2020. december 10-ig! Az e-mail tárgya:
„KINCSKERESŐ” legyen!

