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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

KÖZÉPISKOLA 

KÉMIA 

LI. IRINYI JÁNOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI KÉMIAVERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, és a Debreceni Egyetem 

A teljes versenykiírás elérhető: http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/ 

A verseny pedagógiai célja: a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a 

magyarországi és a határon túli magyar kémiaoktatásban. 

A verseny kategóriái: I. kategória: 9. évfolyam tanulói 

 II. kategória: 10. évfolyam tanulói 

 III. kategória: 9. és 10. évfolyam olyan szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai 

tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát. 

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 
 

 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (írásbeli) 

 megyei (írásbeli, laboratóriumi gyakorlat) 

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

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: Az elméleti verseny anyagának alapja az általános- és középiskolákban tanult 

kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok 

összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként 

megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/), azonban 

fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a 

kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő 

feladatokat is kijelöljön. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. december 07. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével, megadva a hátrányos helyzetű tanulók számát is (a mellékletben 

található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

Ideje: 2019. január 24.(csütörtök) 14.00-16.00 óra 

 

Az iskolai forduló anyagát a POK elektronikusan továbbítja a jelentkező iskoláknak. Az iskolai szervezők a titkosítás 

szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A feladatsort központi javítókulcs és 

pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. 

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

 

Nevezési határidő: 2019. február 14. 

Nevezés módja: Az iskolai fordulón megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a Jelentkezési lap 2-vel együtt az 

iskola igazgatója terjeszti fel a POK-hoz (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.). 

Ideje: 2019. február 28. (csütörtök) 9.00-14.00 óra 

Helye: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.) 

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. április 5-7. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne: Debreceni Egyetem 

 

 

Salgótarján, 2018. október 19. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


