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VERSENYKIÍRÁS 

 

AZ OKTATÁSI HIVATAL PÉCSI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTJA ÁLTAL 

MEGHIRDETETT  

„Ismerem a technikai környezetemet” –  

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny  

az 5-8. évfolyam tanulói számára 

2022/2023. tanév 

 

A verseny kiírása a Zalaegerszegi POK versenykiírásának adaptációja alapján készült 

 

 

A verseny pedagógiai célja: A technikai műveltség megerősítése 

 

A verseny kategóriái: 

I. kategória: 5-6. évfolyam tanulói 

II. kategória: 7-8. évfolyam tanulói 

 

Egyéb kategória ismertetése: egyéni  

 

A verseny jellege, részei: írásbeli és gyakorlati részek 

 

A verseny fordulói időpontjai, helyszínei, időtartama: 

 

Iskolai forduló: a versenyző iskolájában, helyi szervezésben (ajánlott vagy saját összeállítású 

feladatlap alapján). A Pécsi POK az ajánlott feladatsort 2023. január 20-ig eljuttatja a nevező 

iskolákba. 

Jelentkezés az iskolai fordulóra: 2023. január 12-ig 

Iskolai forduló időpontja: 2023. január 23-27. (elmélet 45 perc) 

 

Nevezés a megyei fordulóra: 2023. február 10-ig, korcsoportonként az első három helyezett 

minden intézményből.  

 

Megyei forduló: 2023. március 2. (csütörtök) 14:00 óra (elmélet 50 perc) 

 

A megyei fordulót a Pécsi POK szervezi. A megyei forduló helyszínéről elektronikus 

formában kapnak értesítést a felkészítő tanárok és az intézmények 2023. február 20-

ig.  

A megyei forduló eredményéről a Pécsi POK értesíti a versenyzők iskoláit. 

Megyénként és kategóriánként az első helyezett jut tovább a döntőbe.  

A dunántúli döntő résztvevőit a rendező Zalaegerszegi POK értesíti ki 2023. március 31-ig. 
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Dunántúli döntő: 2023. április 20. (csütörtök) 10:00 óra; (elmélet 60 perc és gyakorlat 120 

perc) 

Helyszín: ELTE Savaria Egyetemi Központ, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

Téma: MEGÚJULÓ ENERGIA 

Energia fogalma; Megújuló energiák 

Energiaátalakítás; Az energia felhasználása 

Háztartási eszközök biztonságos kezelése, használata 

Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő munkakörnyezet 

Elektromos eszközök érintésvédelme. Balesetvédelem 

A háztartás elektromos rendszere 

A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati melegvíz készí-

tésében. A környezetben használt, fűtésre, hőenergia-termelésre használt eszközök 

összehasonlítása energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontból. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság – energiatakarékosság 

Műszaki kommunikáció 

Találmányok; Feltalálók. 

Irodalom: 

A jelenleg érvényes és forgalomban lévő technika tankönyvek. 

www.energiakaland.hu (Hangsúlyozott a felkészüléshez) 

https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/ 

Dan Green: Energia. PARK KÖNYVKIADÓ KFT. 2017. 

Eperjessy László: Energia és mozgás - Természettudományi enciklopédia 14. Kos-

suth Kiadó Zrt. 2018. 

Dr. Tóth Péter, Dr. Bulla Miklós, Dr. Nagy Géza (2011): Energe-

tika https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/in-

dex.html 

Mitchell Wilson: Az energia. (Műszaki, Budapest, 1977. Fordította: Fischer Her-

bert)    

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KÉZIKÖNYVE. A kézikönyvet angol ere-

detiből fordította és szerkesztette: Laczó Dániel. http://www.ktk-ces.hu/ENER-

SUPPLY/megujulo_kezikonyv_kicsi.pdf 

Fotovillamos Energia – napelemes alapismeretek Szerző: Michael Debreczeni Gre-

entechnic Hungary Kft. https://www.mnnsz.hu/szakkonyvek/ ingyenesen letölthető 

A technika krónikája, Officina Nova. 

StruanReid: Találmányok és felfedezések. Budapest, 1988. 

A Sulinet tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu/) témához kapcsolódó anyagai. 

Anna Claybourne és Adam Larkum: A találmányok története. Pannon-Literatúra, 

Kisújszállás, 2008. 

 

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése: 

Írásbeli feladat: feleletválasztós, kiegészítős, kifejtős (segédeszköz nem használható). 

Gyakorlati feladat (csak a dunántúli fordulóban): modell készítése adott vagy saját terv 

alapján az egységesen rendelkezésre bocsátott anyagokból, eszközökből. 

 

 

 

http://www.energiakaland.hu/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/
https://www.libri.hu/szerzok/dan_green.html
https://www.libri.hu/szerzok/eperjessy_laszlo.html
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=157301&s_det=1
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=157301&s_det=1
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/index.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Energetika/index.html
https://moly.hu/alkotok/mitchell-wilson
https://moly.hu/kiadok/muszaki
https://moly.hu/alkotok/fischer-herbert
https://moly.hu/alkotok/fischer-herbert
http://www.ktk-ces.hu/ENER-SUPPLY/megujulo_kezikonyv_kicsi.pdf
http://www.ktk-ces.hu/ENER-SUPPLY/megujulo_kezikonyv_kicsi.pdf
https://www.mnnsz.hu/szakkonyvek/
http://tudasbazis.sulinet.hu/
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A nevezés módja:  

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 12.  

 

A versenyre a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál lehet elektronikusan jelentkezni az intéz-

mény nevének és a résztvevő tanulók kategóriánkénti létszámának megjelölésével.  

 

2023. február 10-ig megküldik az iskolai forduló korcsoportonként első három helyezettjének 

Nevezési lapját és a Hozzájáruló nyilatkozatát a Pécsi POK versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

elérhetőségére.  

 

 

A továbbjutás feltételei:   

Iskolai fordulóról kategóriánként az első három helyezett tanuló jut a megyei fordulóba. 

Megyei fordulóról kategóriánként az első helyezett tanuló jut tovább a döntőbe (nem 

lehet holtverseny és a teljesítménynek legalább 50%-ot el kell érnie). 

 

A megyei fordulón és a dunántúli döntőn részt vevő versenyzők maximális létszáma: 

Megyei fordulóba nevező iskolánként, kategóriánként 3-3 fő jut (az 1-3. helyezett). 

A dunántúli döntőbe a megyei fordulók kategóriánként első helyezett tanulója jut (9 

megye két kategóriában, azaz maximum 18 diák). 

A dunántúli döntő írásbeli és gyakorlati részből áll.  

A versenyzők nem hozzák magukkal a megyei fordulón elért pontszámaikat. A dunán-

túli döntőn elért eredmények alapján születik meg a verseny sorrendje. 

 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak: 

A versenyen történő részvételért nincs részvételi, nevezési, díj. 

 

Verseny díjazása: 

A versenyen kategóriánként az első három helyezett elismerő oklevelet és jutalmat kap a tanév 

végén megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen.  

 

 

A verseny ütemezése/időterve: 

 

2023. január 12-ig:  Jelentkezési határidő az iskolai fordulóra 

2023. január 20-ig: Az iskolai forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a Za-

laegerszegi POK elektronikusan eljuttatja a Pécsi POK-hoz, akik 

továbbküldik a nevező iskoláknak. 

2023. január 23 - 27.: Iskolai forduló 

2023. február 10-ig: Az iskolai fordulóról továbbjutók adatainak megküldése a Pécsi 

POK-hoz. 

2023. február 20-ig: A megyei forduló helyszínéről és időpontjáról a Pécsi POK érte-

síti a nevezőket. 

2023. február 24-ig: A Zalaegerszegi POK elküldi a megyei forduló feladatait és javí-

tási útmutatóját a Pécsi POK-hoz. 

2023. március 2.: Megyei forduló 

mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu


 

 
Cím: 7622 Pécs, Dohány utca 5. III. emelet  •   Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel: + 36 1 374 2243 •  E-mail: info.pokpecs@oh.gov.hu 
 

2023. március 24-ig: A Pécsi POK megküldi a továbbjutók adatait, feladatlapjait a Za-

laegerszegi POK-ba. 

2023. március 31-ig: A Zalaegerszegi POK értesíti a döntőbe jutott versenyzőket a du-

nántúli döntő tudnivalóiról 

2023. április 20.: Dunántúli döntő 

 

 
 

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 verseny szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74. 

László Edina – hivatali főtanácsos 

Tel.: +36-96/613-479 

E-mail: Laszlo.Edina@oh.gov.hu 

 

 

 

 

 

Pécs, 2022. november 14. 

 

 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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