A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett
XXVI. Telei Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
tájékoztatója Pest megyei iskolák számára 2017/2018. tanév

A tanulók két kategóriában (7. és 8. évfolyam) versenyeznek.
A versennyel kapcsolatos központi információk megtalálhatók a www.tehetseghalo.hu-n
Iskolai forduló: 2018. január 25. (csütörtök) 15.00 óra
A Verseny első fordulóját az iskolákban a szaktanárok szervezik meg a versenykiírásban
megadott ismeretanyagból. Az idei tanévtől a nevezés rendje megváltozik!
A versenyszabályzat értelmében kérjük a felkészítő tanár kollégákat, hogy tanulóikat a
megyei fordulóba a www.tehetseghalo.hu honlapon nevezzék be! Ehhez a honlap
versenyszabályzat menüpontjában minden információt megtalálnak.
Az iskolai fordulón minden versenyző az évfolyamonkénti központi feladatlapot oldja meg.
Ezeket a verseny előtt 2 nappal a megyei versenyszervező e-mail-ben küldi meg az iskola
igazgatójának, amit az iskola nyomtat ki az induló versenyzők létszámának megfelelően.
A központi feladatlap 100 pontos, megoldásának időtartama 90 perc (segédeszköz nem
használható). A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján az iskola versenybizottsága
javítja és értékeli.
Minden benevezett iskolából a győztes 7. és 8. osztályos tanuló (pontszámtól függetlenül)
bejut a Pest megyei döntőbe, valamint a további 2-2 fő, ha a dolgozata elérte a 70 pontot.
A megyei döntőn való részvétel díjtalan, de a benevezett tanulóknak a megyei döntőn el
kell indulniuk!
Nevezési cím: www.tehetseghalo.hu
Nevezési határidő: 2018. február 23. (péntek)
A házi/iskolai forduló ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:
- Tájékozódás a térképen és a valóságban
- A Föld és a Világegyetem
- Felszíni és felszín alatti vizek
- Hegyvidékek és dombvidékek
- Földrajzi speciális ábrázolási formák
- Pénz a mindennapokban
- A földrajzi övezetesség alapjai (A trópustól a jégvilágig)
- A Föld belső felépítése és felszínfejlődése (A kőzetbolygó titkai)
8. évfolyamos tanulók részére:
- Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség
- Tájékozódás a térképen és a valóságban
- A Föld és a Világegyetem
- A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat

- Európa általános természetföldrajza, népessége,
- Európai Unió jellemzői
- Kárpát-medence felszíne
- Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége,
településtípusai.

I. Pest megyei forduló 2018. április 7. (szombat) 10.00 óra
Helyszín: Budaörs 1. Számú Általános Iskola
2040. Budaörs, Hársfa u. 29.
A verseny szervezője a BP POK versenyszervezője, elérhetősége: deak.marta@oh.gov.hu
A Pest megyei forduló szervezője, koordinátora Kovácsik Ildikó, elérhetősége:
ik5706@gmail.com
Érkezés a verseny napján: 8:30 és 9: 30 között, jelentkezés az iskola aulájában.
A versenyzők – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az MTT által összeállított
központi feladatlapot oldanak meg.
A központi feladatlap 100 pontos. Holtverseny esetére +10 pontos kérdésből áll.
A megoldás időtartama 120 perc.
A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli.
A legmagasabb pontszámot elért 1 fő hetedik évfolyamos és 1 fő nyolcadik évfolyamos
tanuló jut be a Kárpát-medencei döntőbe.
A megyei forduló ismeretanyaga:
7. évfolyamos tanulók részére:
- Térképészeti alapismeretek
- Földrajzi speciális ábrázolási formák
- A földrajzi övezetesség alapjai (A trópustól a jégvilágig)
-A Föld belső felépítése és felszínfejlődése (A kőzetbolygó titkai)
- Afrika, Ausztrália, Amerika földrajza.
- A Sarkvidékek és a világtenger
Tananyagon kívül:
- A TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2017./ 3. 4. 5. 6,
2018./1. számaiból.
- Teleki Pál élete és munkássága, letölthető: www.mtte.hu,
8. évfolyamos tanulók részére:
- Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői
- a Kárpát-medence felszíne
- Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége,
településtípusai.
- Magyarország gazdasági élete.
- TermészetBÚVÁR c. folyóirat „Hazai tájakon” cikkei (2017/3., 4., 5., 6. 2018/1.).

- Teleki Pál élete és munkássága (www.mtte.hu)

II. Kárpát-medencei döntő 2018. május 11-12-13. (péntek - vasárnap)
Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Egyetem
A döntő a központilag értesített, kategóriánkénti első helyezett megyei tanulók számára
írásbeli, szóbeli feladatokból és terepgyakorlatból áll.
Az országos versenykiírás megtalálható a MTT honlapján.
Deák Márta
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
deak.marta@oh.gov.hu
06-1/374-214

