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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL  

PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL MEGHIRDETETT  

Baranya megyei középiskolai biológiaverseny 

a 9-12. évfolyam tanulói számára 

2022/2023. tanév 

 

A verseny kiírása a Zalaegerszegi POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

 

A verseny pedagógiai célja: tudás ellenőrzési és megmérettetési lehetőséget, illetve sikerélményt 

biztosítani a biológiával intenzíven foglalkozó tanulók mellett a biológia iránt érdeklődő, azt sze-

rető, de a tárgyra az átlagosnál több energiát nem fordító diákok számára is. 

 

A verseny kategóriái: minden évfolyam (9-10-11-12. évf.)  külön kategóriában versenyez 

 

A versenyre intézményenként és kategóriánként legfeljebb 5 tanuló jelentkezhet. (A több telep-

hellyel rendelkező intézmények esetében a létszámkorlát telephelyenként értendő.) Ha egy intéz-

ményben a jelentkezők száma ennél több, az iskola a szaktanár által összeállított feladatlap ered-

ménye alapján dönt arról, kiket nevez a versenyre.  

 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési díj: A versenyen történő részvételért nincs részvételi, nevezési, díj. 

Nevezési határidő: 2023. február 10. 

A nevezés módja: 

Nevezni a Nevezési lap és a Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével, és a Pécsi Pedagógiai Oktatási 

Központ versenyek.pokpecs@oh.gov.hu címére való visszaküldésével lehet. 

 

 

A verseny jellege: 

A verseny egy írásbeli fordulóból áll, ismeretanyaga a közép- és az emeltszintű érettségivel 

megegyező (a feladatok típusa azonos az érettségi vizsgán szereplő feladatokkal), illetve problé-

mafeladatok (a megadott tartalomból kell kitalálni a helyes megoldást).  

A feladatlap megoldásához segédeszközként csak számológép használható. 
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Az írásbeli fordulóban a következő típusú feladatokat kell megoldani:  

- feleletválasztásos feladatok (egyszerű választás, összetett választás, asszociáció, páro-

sítás) 

- ábraelemzés 

- szövegértelmezéses feladat – esettanulmány 

- struktúra-funkció 

- halmazba sorolás 

- rövid válasz típusú feladat 

- számítási feladatok 

 

A feladatlapokat mesterpedagógus szaktanácsadók javítják ki. 

 

A verseny időpontja minden kategória számára:  2023. március 28. (kedd) 14:00-15:30 óra 

 

A verseny helyszíne: a nevezett tanuló iskolája 

 

A Pécsi POK a nevező intézményekhez elektronikus úton juttatja el a feladatsort, melyeket a ver-

senyben részt vevő iskolák a verseny napján sokszorosítanak. 

A megírást követő munkanapon az intézmények postára adják a javítatlan dolgozatokat a Pécsi 

POK címére.  

 

A verseny anyaga: 

1) sejtbiológia 

2) növények- és állatok 

3) genetika 

4) az emberi szervezet felépítése és életműködései 

5) ökológia  

A felsorolt 5 témakörből hármat kell választania a tanulónak.  

A felkészüléshez a középiskolában engedélyezett biológia tankönyvek használhatók. 

Holtverseny elkerülése érdekében egy esszéfeladatot is meg kell oldania (kötelezően) a diákoknak, 

ennek témája komplex ismereteket és gondolkodást igényel. 
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Az eredmények közzétételének módja: 

A verseny szervezője, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ e-mailben értesíti az intézményeket az 

eredményekről. 

 

A versenyzők díjazása:  

A legeredményesebb diákok (kategóriánként az 1-3. helyezett) oklevélben és jutalomban részesül-

nek.  

 

A Baranya megyei forduló szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ  

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ  

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.  

dr. Szalczerné Garai Mária hivatali főtanácsos 

E-mail: szalczerne.garai.maria@oh.gov.hu 

Szakmai kérdésekben: 

Baranyai József mesterpedagógus szaktanácsadó 

E-mail: jbara@bolyaigimnazium.elte.hu 

 

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

 

Ritter Betty 

                                                                                  főosztályvezető 

                                                                                  Oktatási Hivatal  

                                                                     Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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