41. Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi
tanulmányi verseny
a 9. és 10. évfolyamos tanulók számára
A kiíró központi honlapcíme: http://www.kitaibelverseny.hu
A tanulók négy kategóriában versenyeznek:
kategória: gimnáziumi 9 és 10. évfolyamos tanulók, akik az adott tanévben nem
tanulnak biológia tantárgyat, valamint a normál gimnáziumi nyelvi előkészítős és 9.
osztályos tanulók
II. kategória: gimnáziumi tanulók, akik már nyelvi előkészítőben és 9. osztályban
tanulnak biológiát, és minden 10. osztályos gimnáziumi tanuló
III. kategória: szakgimnáziumi 9-10. osztályos tanulók, akiknél az iskola profijának
megfelelően van biológia
IV. kategória: szakközépiskolai és szakgimnáziumi 9 és 10. osztályos tanulók, akik
nem tanulnak biológiát
I.

A verseny három fordulóból (iskolai, megyei, országos) áll.
A verseny fordulói:
I. forduló: iskolai
Időpont: 2019. január 10., csütörtök 14.00-16.00 óra
Az iskolai forduló az iskola által igényelt központi feladatsor kitöltéséből áll.
II. forduló: megyei
Időpont: 2019. február 21., csütörtök 14.00-16.00 óra
Helyszín: Tatabánya, Tatabányai Árpád Gimnázium
(2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44/b.)
A megyei fordulóra nevezett tanulók számára központilag készített írásbeli feladatsor
megoldásából áll.
III. forduló: országos
Időpont: 2019. április 26-28.
Helyszín:

Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kara
Részletesen az alábbiakban olvasható.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a
TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai,
egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani.
Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a
verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a
verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti
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folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok)
vonatkozó kérdések, egyszerű ökológiai, és biológiai vizsgálatok.
A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról,
megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás
értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és
kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta,
prezentáció (Microsoft Office.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a
tanuló biztosítja/) formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre
kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes
lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső
sorrendje a szóbeli döntőben 6-6 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló között dől el. A
versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét,
jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától. A versenyfeladatok
és a versenykiírás a verseny honlapján találhatók: http://www.kitaibelverseny.hu
A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a
természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és
növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a
meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos
állapotát bemutató szakkönyvek.
Nevezési módja és határideje:
Az iskolai fordulóra 2018. november 16-ig lehet jelentkezni a tanulóknak a iskolájukban
biológia tantárgyat tanító szaktanárnál, vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt az iskola
által igényelt központi feladatsor alapján kell lebonyolítani. Ezt az alábbi
SzekeresneMeszaros.Hedvig@oh.gov.hu címen kell igényelni 2018. december 13-ig. Az
iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két
feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:
 Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi
értékeinek bemutatása
 Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi
gondjai, megoldási lehetőségei.
A megyei fordulóra 2019. január 18-ig lehet nevezni a „Győri POK” típusú nevezési
adatlapon az OH Győri Pedagógiai Oktatási Központjába, Szekeresné Mészáros Hedvig
pedagógiai referens ímélcímére: SzekeresneMeszaros.Hedvig@oh.gov.hu.
A megyei fordulóra iskolánként, kategóriánként legfeljebb 7 tanuló nevezhető. A
felterjesztés az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján
történik.
Nevezési díj: A versenyen való részvételért nincs nevezési díj.
Eredeti kiírás: A verseny központi honlapján található.

2

41. Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi
tanulmányi verseny
a 9. és 10. évfolyamos tanulók számára
A Komárom-Esztergom megyei szervező:
Szekeresné Mészáros Hedvig pedagógiai referens
OH Győri Pedagógiai Oktatási Központ
9022 Győr, Türr István u. 5.
 +36-30-682-2402
Ímél: SzekeresneMeszaros.Hedvig@oh.gov.hu
A Komárom-Esztergom megyei versenybizottság elnöke:
Polyóka Tamás szaktanácsadó
Tatabányai Árpád Gimnázium
2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44/b.
 +36-34-310-660,  +36-30-236-2594
Ímél: polyoka@arpadgimi.hu

A „Győri POK” típusú nevezési adatlap a következő oldalon található!
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„Győri POK” típusú NEVEZÉSI ADATLAP a 2018/2019-es tanévre
Az iskola rövid neve:
A település neve:
Kategória

Tanuló neve

A
kitöltött
„NEVEZÉSI
ADATLAP”-ot
SzekeresneMeszaros.Hedvig@oh.gov.hu címre.

2019. …………………. hó ………nap

4

Tanár neve

csatolva

kérjük

visszaküldeni

a

