
 

 

VERSENYSZABÁLYZAT 

STAT WARS IX – Középiskolások statisztikai csapatversenye 

 

A KSH a versenyt két korosztályban: 

- 9–10. évfolyamon, illetve 

- 11. és annál magasabb évfolyamon, középfokú oktatási intézményben tanuló diákok 

számára rendezi. 

A versenyen 4 fős csapatok (+1 fő felkészítő tanár) vehetnek részt. Egy-egy oktatási intézmény 

korosztályonként több csapattal is nevezhet.  

 

A verseny weboldala: 

www.ksh.hu/statwars 

 

 

A jelentkezés menete: 

Jelentkezni 2023. január 23. és február 5. között a www.ksh.hu/statwars weboldalon 

elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

 
Minden csapat egy választott csapatnévvel, tagjainak felsorolásával, regisztrációs e-mail-címmel, az 

oktatási intézmény (név, cím, osztály) megnevezésével, valamint a felkészítő tanár (név, e-mail-cím, 

telefonszám) megjelölésével jelentkezik a versenyre. 

 

A CSAPATOK BEAZONOSÍTÁSÁRA A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT 

CSAPATNÉV, ILLETVE E- MAIL-CÍM SZOLGÁL, ÉPP EZÉRT A REGISZTRÁCIÓT 

KÖVETŐEN SEM A CSAPAT NEVE, SEM AZ E-MAIL-CÍME NEM MÓDOSÍTHATÓ!  

 

 

A verseny menete:  

 

A 2022/2023-as tanévben a vetélkedő két fordulóból, az előválogatóból és a döntőből áll. A 

csapatok az első, online forduló eredménye alapján kerülnek a második fordulóba, a döntőbe.  

 

A döntőbe  

- a 9–10. évfolyamosok közül 10, 

- a 11. és annál magasabb évfolyamosok közül 6 csapat jut. 

 

A fináléba jutás szempontjából fontos, hogy pontegyezőség esetén a válaszadás gyorsasága is 

beleszámít a versenyeredménybe, mivel holtverseny esetén az a csapat kerül a korosztálya 

döntőjébe, amely a helyes válaszokat előbb küldte vissza! A korosztályok fináléjába 

iskolánként egy-egy csapat juthat! 

http://www.ksh.hu/statwars
http://www.ksh.hu/statwars
https://www.ksh.hu/kerdoivek/statwars2023/urlap.html


 
 

A verseny ütemezése: 

Az online forduló feladatlapjának kiküldése: 2023. február 8. 

Az online forduló kitöltött feladatlapjának visszaküldése: 2023. február 22. éjfél 

A döntőbe jutott csapatok értesítése: 2023. március 8. 

A döntő időpontja: 2023. március 29.  

 

A döntő helyszíne: Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. 

(A döntő helyszíne és lebonyolítása változhat! Az esetleges változásról minden résztvevőt 

2023. március 8-ig e-mailben értesítünk.) 

 

A verseny díjazása: 

Mindkét korosztályban az első három helyezett csapat értékes nyereményekben részesül. 

Továbbá korosztályonként az első, illetve a második helyezett csapat részt vehet az Eurostat 

által meghirdetett európai statisztikai versenyen. 
 

További hasznos információk: www.facebook.com/KozpontiStatisztikaiHivatal 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK  

A versenyben való részvétel feltétele a csatolt jelentkezőknek szóló adatkezelési tájékoztató 

elfogadása. 

 

 

http://www.facebook.com/KozpontiStatisztikaiHivatal
https://www.ksh.hu/kerdoivek/statwars2023/statwars_ix_adatkezelesitajekoztato.pdf

