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BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA 

2018/2019. tanév 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja (Pécsi POK) a XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei 

Földrajz–Földtan Verseny versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló lebonyolításával 

kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi. 

Nevezés a versenyre:  

Nevezési határidő: 2019. február 11. (hétfő)  

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. február 18. (hétfő) 15:00-16:30 óra 

A központi feladatlapokat és javítókulcsokat a Verseny előtt 4 nappal a Pécsi POK továbbítja 

elektronikus úton az iskolák igazgatóinak.  

A szaktanári javítás és értékelés után az iskolák 2019. február 22-ig (péntek) felterjesztik az iskolai 

eredménylistát a Pécsi POK címére: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu 

A továbbjutás az elért eredmények rangsora alapján dől el. A tanulók behívása a megyei fordulóba 

legkésőbb 2019. március 11-ig történik. 

Az értesítést követően a továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola 2019. március 22-ig 

elektronikusan felterjeszti a Pécsi POK címére: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu  

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 6. (szombat) 10:00-12:00 óra  

A megyei forduló helyszíne: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma - 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. 

 

A megyei fordulót a Pécsi POK szervezi. A központi feladatlap 100, holtverseny esetére +10 kérdésből 

áll. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli, majd az elért 

eredményeket eljuttatja a Pécsi POK-nak. Beküldési határidő: 2019. április 12. (péntek) 

A megyei fordulóból a legmagasabb pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló 

jut a Kárpát-medencei döntőbe. 

A Kárpát-medencei döntőbe jutott versenyzők adatait és az eredménylistát a Pécsi POK továbbítja az 

MTT Titkárságának 2019. április 17-ig, majd az eredményekről értesíti a versenyző iskolákat.  

3. A Kárpát-medencei döntő időpontja: 2019. május 10-11-12. (péntek, szombat, vasárnap) 
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