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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

BIOLÓGIA 

XXVII. KAÁN KÁROLY ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS 

KÖRNYEZETISMERETI VERSENY 

(5. és 6. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: A verseny az Agrárminisztérium fővédnökségével kerül kiírásra. 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.tbuvar.hu/fooldal/verseny/kaan.pdf 

A verseny pedagógiai célja: A különböző iskolatípusban tanuló 5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget 

biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására. 

A verseny kategóriái: 5. évfolyam 

 6. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

Versenykoordinátor: Bódis Bertalan szaktanácsadó +36-30/627-0704 

 bodisberci@gmail.com 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

 megyei (írásbeli és terepgyakorlat) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. 

Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, 

vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának 

bemutatásával. Valamint a verseny keretében szervezett terepgyakorlat 

tapasztalataival, és a Duna-Dráva Nemzeti Parkról és a Bükki Nemzeti Parkról 

szerzett ismeretekkel. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. február 08. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 1. – létszámmal (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. március 08.(péntek) 14.00 óra 

Helye: iskola 

 

Az iskolai fordulót az iskolák szaktanárai a versenybizottság által biztosított egységes központi feladatsorral rendezik 

meg. Az iskola feladata a feladatlapok sokszorosítása, a verseny lebonyolítása, az értékelés és az eredménylista 

megküldése a megyei versenyfelelősöknek. 

A döntőbe bejutott tanulók listáját a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. március 14. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. április 26. (péntek) 10.00 óra 

Helye: Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (Buják, Glatz Oszkár utca 1.) 

 

A megyei fordulóra a jelentkezés korlátozott, a megyei döntőn iskolánként (tagintézményenként) és évfolyamonként 

3-3 tanuló vehet részt! 

Az elméleti fordulót követően terepversenyen vesznek részt a versenyzők. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. Holtverseny esetén a terepgyakorlaton jobban 

teljesítő tanuló kerül előbbre a rangsorban. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. május 24-25-26. (péntek-szombat-vasárnap) 

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

(5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2. 

 

 

Salgótarján, 2018. december 03. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


