
 

VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 

 

„Föld Napja Csarodán” megyei természetismereti csapatverseny általános iskolás diákok 

részére 
 

   

 

A verseny pedagógiai célja: A természet megismerésének elmélyítése, környezettudatos 

gondolkodásra nevelés a tanulók körében. 

 

A verseny kategóriái (az évfolyamok vagy korcsoportok születési dátum szerinti megjelölésével): 

4 fős csapatok nevezhetnek 1 felkészítő tanár irányításával az általános iskolák felső tagozatos tanulói 

közül, tetszőleges összetételben szerveződve, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. 

A verseny jellege, részei (elsősorban, hogy írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy pályázati rendszerű): 

Csapatverseny (4 fő); az I. forduló írásbeli feladatlap kitöltéséből és egy gyakorlati feladat 

megoldásából, a 2. forduló (döntő) írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből áll. 

A verseny fordulói (amely lehet iskolai forduló, megyei, és ha szerveznek, akkor területi válogató, 

országos döntő):  

 

1.Iskolai (válogató) forduló: 

A benevezett csapatok 80 pontos elméleti és 20 pontos gyakorlati feladatlapot kapnak, melyet a 

szervező iskola címére 2018. március 19. (hétfő) 24 óráig beérkezően küldenek vissza. A legtöbb 

pontot elérő 10 csapat kap meghívást a döntőben való részvételre. Pontegyenlőség esetén a korábbi 

beérkezés előnyt jelent. A megyei döntőbe 1 iskolából maximum 2 csapat juthat be (pontszám 

alapján, a csapatok összetétele nem változhat a nevezéshez képest). 

Döntőbe jutott csapatok kiértesítésének határideje: 2018. április 4. (szerda) 

 

Megyei döntő: 2018. április 20. (péntek) 900 - 1500-ig 

Helyszíne: Csarodai Herman Ottó Általános Iskola (4844 Csaroda, Beregszászi út 58.) 

A résztvevőknek napközbeni ellátást, továbbá ebédet biztosítunk. A gyakorlati feladatokhoz 

csapatonként eszköz és színező készletet, alapanyagokat bocsátunk rendelkezésre. Minden csapat 

emléklapot, ill. a helyezettek oklevelet kapnak. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

Általános iskola 5-6. osztályos természetismeret tananyaga, 7. osztályos biológia (Az élőlény és 

környezete, kölcsönhatása) témaköre; 

A Hortobágyi Nemzeti Park védett értékei; 

A Nyírség- Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet védett értékei; tanösvényei; 

Csaroda község természetvédelmi és néprajzi értékei; 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése: 

1. forduló: Az év fája..., élőlényei; 

                   Állatok és növények a ház körül; 

       Környezetkímélő gazdálkodás; 

                   Madárvédelem; 

 

Az erdő életközössége, a füves területek, vizek-, vízpartok életközösségének 

összefüggései, fajok felismerése; 

Az élőlény és környezete, kölcsönhatása; 

A Hortobágyi Nemzeti Park védett értékei és tájvédelmi körzetei; 

 



2 

 

2. forduló: Természetvédelmi kincseink – keresztrejtvény; 

 Környezetünk védelmében; 

 Környezetvédelmi activity; 

 Biológiai számtan; 

 Madárhangok felismerése; 

 Hulladékhasznosítás – totó; 

 Természetvédő csasztuska; 

 Képrejtvény; 

 Kakukktojás kereső; 

 Tanösvény idegenvezetés; 

 Fajok felismerése, rendszertani besorolása; 

 

 

A nevezés módjai, határidői a nevezési lap (mellékletként): Nevezés e-mailben, a mellékelt 

nevezési lapon 2018. február 5-ig (hétfő) 

A megyei, és – ha szerveznek – területi válogatókról történő továbbjutás feltételei, a 

továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje: A legtöbb pontot elérő 10 csapat kap 

meghívást a döntőben való részvételre. Pontegyenlőség esetén a korábbi beérkezés előnyt jelent. 

Döntőbe jutott csapatok kiértesítésének határideje: 2017. április 3. (hétfő) A kiértesítés csak e-

mailben történik. Későbbi egyeztetések e-mailben és telefonon a felkészítő nevelőkkel. 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjakat… részvételi díjakat (szállás, ellátás) a döntő 

fordulóra: Nevezési díj nincs, a döntőbe jutó csapatoknak ebédet, üdítőt, pogácsát biztosítunk, 

utazási költséget nem térítünk. 

A verseny díjai (oklevél, emléklap, jutalomkönyv, tárgyjutalom): A megyei fordulóban 

kategóriánként és korcsoportokként I-III. helyezettek könyvutalványt kapnak. 

Ütemterv/időterv beillesztése a kiírásba, mely tartalmazza a határidőket, elvégzendő 

feladatokat a kiíró, a megyei szervező és a nevező iskolák vonatkozásában is, egységes 

szerkezetben: 

A versenykiírás eljuttatása a megye általános iskoláiba: 2018. január 22-ig 

Nevezési lap beküldése e-mailben: 2018. február 5. 

1.forduló feladatainak kiküldése a nevezett csapatoknak: 2018. február 19 

1.forduló megoldásainak beküldési határideje: 2018. március 19. 

Megyei döntőbe jutott csapatok kiértesítése: 2018. április 4. 

Megyei döntő Csarodán: 2018. április 20. 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Csarodai Herman Ottó Általános Iskola (4844 Csaroda, Beregszászi út 58.) 

Kapcsolattartó: Király Lajos intézményvezető, földrajz-természetismeret szaktanácsadó 

Tel: 06 45 484-812.   

E-mail: csarodaiskola@gmail.com 

 

Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13. 

Versenyszervező: Szántó Anett Kitti 

Tel: 06-30-626-8701 

E-mail: szanto.anett.kitti@oh.gov.hu 

 

  

 


