
 

 

 

VERSENYKIÍRÁS 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ZALAEGERSZEGI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI 

KÖZPONTJA ÁLTAL MEGHIRDETETT 

 

„Ismerem a technikai környezetemet” –  

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny 

 
 

A verseny megnevezése: Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny 

 

A verseny pedagógiai célja: A technikai műveltség megerősítése 

 

A verseny kategóriái: 

I. kategória: 5-6. évfolyam 

II. kategória: 7-8.évfolyam 

 

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 területileg illetékes POK az ajánlott feladatsort 2018. december 7-ig 

eljuttatja a nevező iskolákba. 

Nevezés az iskolai fordulóra: 2018. november 30-ig 

Iskolai forduló időpontja: 2018. december 10-14. (elmélet 45 perc) 

Nevezés a Megyei fordulóra: 2018. december 20-ig, korcsoportonként az első három 

helyezett, iskolánként.  

 

Megyei forduló: 2019. február 14. 14:00 óra (elmélet 50 perc) 

A megyei fordulót a területileg illetékes POK-ok szervezik. A megyei forduló helyszínéről 

elektronikus formában kapnak értesítést a felkészítő tanárok és az intézmények 2019. 

január 18-ig. 
A megyei forduló eredményéről a területileg illetékes POK értesíti a versenyzők iskoláit. 

Megyénként és kategóriánként az első helyezett jut tovább a döntőbe.  

A regionális döntő résztvevőit a rendező Zalaegerszegi POK értesíti ki 2019. március 14-

ig. 

 

Dunántúli döntő: 2019. április 11. 10:00 óra; (elmélet 60 perc és gyakorlat 75 perc: híd 

modell készítése) 

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

 

Oktatási  Hivatal  
Z a l a e g e r s z e g i  

P e d a g ó g i a i  O k t a t á s i  K ö z p o n t  

 

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74. 

Telefon: +36-92/596-429 

Honlap: www.oktatas.hu  

E-mail: POKZalaegerszeg@oh.gov.hu 

http://www.oktatas.hu/


 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

Téma: ÉPÍTETT TÉR 

A települések kialakulása és fejlesztése, jellegzetességei; A környezet tudatos 

átalakítása. A hídépítés története, alapanyagai, konstrukciói. 

Lakóházak építése; A lakás mint technikai rendszer; Lakberendezés (mobil és beépített 

berendezési tárgyak) Élet a lakásban 

Műszaki kommunikáció 

Találmányok; Feltalálók; Híres épületek Magyarországon 

Irodalom: 

A jelenleg érvényes és forgalomban lévő technika tankönyvek. 

A technika krónikája, Officina Nova. 

StruanReid: Találmányok és felfedezések. Budapest, 1988. 

Istvánfi Gyula:Az építészet története-Őskor. Népi építészet, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

2006.  

Bagyinszki-Tóth: Magyar várak. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.  

A világ száz csodája. Magyar Könyvklub. 

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

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

Kisújszállás, 2008. 

https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/ 

https://designped.com/ 

Hídépítés témakör egyéni kutatás alapján 

 

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése: 

Írásbeli feladat: feleletválasztós, kiegészítős, kifejtős. 

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

alapján az egységesen rendelkezésre bocsátott anyagokból, eszközökből. 

 

A nevezés módja: 

A területileg illetékes POK-ban megszokott módon.  

 

Nevezési határidő: 2018. november 30-ig az intézmények jelzik nevezési szándékukat és azt, 

hogy korcsoportonként hány fő vesz részt az iskolai fordulón. 

2018. december 20-ig megküldik az iskolai forduló korcsoportonként első három helyezettjének 

adatait (iskola; név; kategória; felkészítő pedagógus neve és e-mail címe) 

 

A verseny megyei fordulóján való részvételhez kitöltött, aláírt Nyilatkozat megléte szükséges! 

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 fordulóban és a dunántúli döntőben 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.  

http://tudasbazis.sulinet.hu/
https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/
https://designped.com/


 

A versenyzők nem hozzák magukkal a megyei fordulón elért pontszámaikat. A dunántúli 

döntőn elért eredmények alapján születik meg a verseny sorrendje. 
 

A verseny díjai: emléklap, oklevél, jutalom 
 

A verseny ütemezése/időterve: 

2018. november 30-ig  Nevezési határidő az iskolai fordulóra 

2018. december 6-ig: Az iskolai forduló írásbeli feladatait és a javítási útmutatót a 

Zalaegerszegi POK elektronikusan eljuttatja az illetékes POK-

okhoz, akik megküldik a nevező iskolák részére. 

2018. december 10-14.: Iskolai forduló 

2018. december 20-ig: Az iskolai fordulóról tovább jutók adatainak megküldése a 

területileg illetékes POK-hoz. 

2019. január 18-ig: A megyei forduló helyszínéről és időpontjáról az illetékes POK-ok 

értesítik a nevezőket. 

2019. február 12-ig: A Zalaegerszegi POK elküldi a megyei forduló feladatait és javítási 

útmutatóját az illetékes POK-okhoz. 

2019. február 14.: Megyei forduló 

2019. március 7-ig: Az illetékes POK-ok megküldik a továbbjutó tanulók adatait, 

feladatlapjait a Zalaegerszegi POK-ba. 

2019. március 14-ig: A Zalaegerszegi POK értesíti a döntőbe jutott versenyzőket a 

dunántúli döntő tudnivalóiról 

2019. április 11.: Dunántúli döntő 

 

A megyei forduló és a dunántúli döntő szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ László Edina 

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74. 

Tel.: 70/902-9073 

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

 

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 20. 

 

Tóth Ferenc 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 

mailto:Laszlo.Edina@oh.gov.hu

