
XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA 

2018/2019. tanév 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja (Pécsi POK) a XXVII. Kaán Károly Országos 

Természet- és Környezetismereti Verseny versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló 

lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi. 

 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési határidő: 2019. március 1. (péntek) 

 

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 

 

1. Az iskolai forduló időpontja: 2019. március 8. (péntek) 14:00-15:10 óra  

  

A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a Verseny előtt 2 nappal a Pécsi POK továbbítja 

elektronikus úton az iskolák igazgatóinak. 

A központi feladatlap megoldására fordítható idő: 70 perc. 

A szaktanári javítást és értékelést követően az iskolák a megyei fordulóba továbbjutó versenyzők 

nevezési lapját 2019. március 14-ig felterjesztik a Pécsi POK címére: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu 

A megyei fordulóba tagintézményenként és évfolyamonként maximum 3-3 tanulót lehet nevezni. 

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 

Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, és intézményvezetővel valamint 

szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni. 

 

2. A megyei forduló időpontja: 2019. április 26. (péntek) 10:00 óra 

A megyei forduló helyszíne:  Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza - 

7628  Pécs-Árpádtető 3. 

 

A megyei fordulót a Pécsi POK a Mecsekerdő Zrt. segítségével szervezi.  

A versenyzők az írásbeli forduló értékelése alatt a versenyhelyszín közelében terepgyakorlaton 

vehetnek részt. 

A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a Pécsi POK által felkért szaktanácsadók javítják és 

értékelik. A megyében legmagasabb pontszámot elért ötödikes és hatodikos tanuló közül az az egy fő 

juthat az országos döntőbe, aki a versenybizottság által biztosított újabb feladatlapot jobb 

eredménnyel oldja meg. 

 

3. Országos forduló időpontja: 2019. május 24-25-26. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda  
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