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az info@kockakor.hu címre, a levél tárgya 

„Képletmondóka” legyen! 

   A pályázat célja: képletmondókák al-

kotása, gyűjtése 

   A képletmondóka: egy matematikai, fi-

zikai, kémiai stb. képlet megjegyzését se-

gítő mondóka 

   A képletmondóka haszna: vannak, a-

kiknek nem megy jól a képletek memo-

rizálása, felidézése, ugyanakkor mondóká-

kat, verseket, dalszövegeket könnyen 

megjegyeznek, felidéznek. Számukra lehet 

hasznos, ha képletmondókákat alkotnak, 

illetve mások által készített képletmon-

dókákkal segíthetik a tanulásukat. Példa: 
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A képletmondókákat az alábbi (a fenti 

példában látható részletességgel kitöltött) 

vázlatpontok szerint kérjük beküldeni: 

 

Tantárgy: 

Képlet neve:  

Képlet:      

Mondóka:  

Mondóka értelmezése: 

Szerző (ha ismert): 

Szerző utolérhetősége (ha ismert): 

Beküldő személy: 

Beküldő személy utolérhetősége: 

 

 

Értékelés: szakértők ellenőrzik a képlet 

és az azzal kapcsolatban megadott háttér 

információk helyességét, s azt, hogy a 

képletmondóka a képlet minden tartalmi 

elemére utalást tesz-e. Megjegyzés: a túl-

ságosan obszcén, vagy uszító, kirekesztő 

jellegű mondókák automatikusan elutasí-

tásra kerülnek. 

 

 

Díjazás:  

• minden megfelelőnek ítélt képletmon-

dóka szerzője teljesítményigazolást kap 

(ez további ösztöndíjpályázatok ese-

tében lehet fontos számára); 

• minden megfelelőnek ítélt képletmon-

dóka megjelenik képletmondókák egy 

gyűjteményét közlő e-kiadványban (a 

Szerző számára ez azt jelenti, hogy 

módszertani jellegű publikációja jele-

nik meg); 

• minden megfelelőnek ítélt képletmon-

dóka részt vesz egy zeneszerzőknek 

szóló jövőbeli pályázaton, mely során 

a képletmondókák megzenésítése lesz 

a cél; 

• minden képletmondóka esélyes arra, 

hogy sikeres megzenésítés esetén dal-

szöveggé váljon, s nyilvános terjesztést 

kapjon (ez pedig bevételt jelenthet a 

Szerzők számára). 

 

 

A beküldéssel járó nyilatkozatok 

   A beküldő úgy nyilatkozik, hogy az ál-

tala beküldött mondóka saját szellemi ter-

méke, vagy pedig rendelkezik a szerző 

arra vonatkozó engedélyével, hogy a Koc-

ka Kör Tehetséggondozó Kulturális E-

gyesület által hirdetett képletmondó pályá-

zatra a képletmondókát beküldje.  

   A beküldő úgy nyilatkozik, hogy hoz-

zájárul az általa beküldött képletmondó-

kák (a Szerző nevével együtt történő) köz-

zétételéhez a Kocka Kör Tehetséggon-

dozó Kulturális Egyesület és/vagy a K+F 

Stúdió Kft. kiadványaiban, folyóirataiban, 

weboldalain. 

   A beküldő a Szerzői jogokra igény tart, 

a közlési joggal a Kocka Kör Tehetség-

gondozó Kulturális Egyesületet, illetve a 

K+F Stúdió Kft-t felruházza. 

   A beküldő nem tart igényt anyagi ellen-

szolgáltatásra a Kocka Kör Tehetséggon-

dozó Kulturális Egyesületet, illetve a K+F 

Stúdió Kft-t részéről a képletmondóka 

alkotása, pályázatra történő elküldése, 

megjelentetése kapcsán. 
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Érdeklődéssel 

 

várjuk 

 

a képletmondókákat! 

 


