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2018/2019. tanév 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja (Pécsi POK) a XXX. Hevesy György Kárpát-

medencei Kémia Verseny versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló lebonyolításával 

kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi. 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési határidő: 2019. február 7. (csütörtök) 

Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek menüpont alatt található 

táblázatból megnyíló Jelentkezési felületen keresztül lehet: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek 

Az iskolai forduló időpontja: 2019. február 21. (csütörtök) 15:00-16:00 óra 

Az idei tanévben a jelentkező iskolák az iskolai forduló egységes feladatlapját (külön a 7. évfolyamon 

és külön a 8. évfolyamon) a Pécsi POK-tól kapják elektronikus úton legkésőbb a fordulót megelőző 

munkanapon. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok 

sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, az egész megyében azonos időpontban oldják meg a 

versenyfeladatokat. A megoldásra fordítható idő: 60 perc.  

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanárai javítják. Az iskolai 

eredményekről tájékoztatást kell küldeni 2019. február 28-ig a Pécsi POK email címére: 

Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu  

Ezen kívül iskolánként és kategóriánként a legjobb eredményt elért tanuló, valamint a legalább 50%-

os eredményt elért tanulók dolgozatait a tanulók nevezési lapjával együtt az iskola felterjeszti a Pécsi 

POK címére 2019. február 28-ig: 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7626 Pécs, Egyetem u. 2. 

(Kérjük, a borítékra írják rá: HEVESY VERSENY) 

A nevezési lapot minden versenyző nevére külön-külön kérjük kitölteni, és intézményvezetővel 

valamint szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni. A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK 

honlapján, a Tanulmányi versenyek menüpont alatt található táblázatból lesz letölthető: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek  

 

A beküldött versenydolgozatokat a Pécsi POK által felkért szaktanár felüljavítja. Minden iskolából 

kategóriánként a legjobb eredményt elért tanuló továbbjut a megyei fordulóba. A többi tanuló közül 

az elért eredmények rangsora alapján dől el a továbbjutás olyan módon, hogy a megyei fordulóba 

továbbjutók száma évfolyamonként ne haladja meg a harmincat. A megyei fordulóba továbbjutókat 

legkésőbb 2019. március 13-ig értesítjük.  

 

A megyei forduló időpontja: 2019. március 29. (péntek) 14:00 óra 

A megyei forduló helyszíne: PSZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. 

 

A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot kapnak 

külön a 7. évfolyamon, és külön a 8. évfolyamon. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
mailto:Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek


versenybizottság értékeli. A helyszíni javítás és értékelés után a helyi versenybizottság kihirdeti a 

rangsort és a helyezéseket, de nem dönt arról, hogy kik jutnak az országos döntőbe. A kijavított 

dolgozatokat a javítás befejezésekor a Pécsi POK versenyszervezője megőrzésre és továbbításra 

átveszi.  A javítás után utólagos reklamációt nem tudunk figyelembe venni. A 75 pont feletti, illetve a 

megyéből évfolyamonként a 8-10 legjobb dolgozatot a Pécsi POK továbbítja.  A továbbküldött 

dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen felüljavítja, és évfolyamonként ismételten 

rangsorolja.   

A Kárpát-medencei döntőbe jutottak névsorát a Magyar Természettudományi Társulat www.mtte.hu 

honlapján teszi közzé 2019. május első hetében.  

http://www.mtte.hu/

