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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

KÖZÉPISKOLA 

BIOLÓGIA 

41. KITAIBEL PÁL KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

TANULMÁNYI VERSENY 

(9., 10. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Agrárminisztérium, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzata, Széchenyi István 

Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, Balassi 

Intézet, TermészetBúvár folyóirat - médiapartner: Élet és Tudomány Szerkesztősége 

A teljes versenykiírás elérhető: www.kitaibelverseny.hu 

A verseny pedagógiai célja: Negyven évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő 

bölcsességgel döntöttek, amikor a biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi 

versenyt Kitaibel Pál nevével hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó 

polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú 

kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését 

európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös 

tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, 

folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar 

anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával. 

A verseny kategóriái: I. kategória: Azok a hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumok 9 és 10. 

évfolyamáról azok a tanulók, akik az adott tanévben nem tanulnak biológia tantárgyat, 

valamint a normál gimnáziumi nyelvi előkészítős és 9. osztályos tanulók 

 II. kategória: Azok a hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumok, ahol 

már nyelvi előkészítőben és 9. osztályban tanulnak biológiát, és minden 10. osztályos 

gimnáziumi tanuló. 

 III. kategória: Azok a szakgimnáziumi 9-10. osztályosok, akiknél az iskola profijának 

megfelelően van biológia. 

 IV. kategória: Azok a szakközép és szakgimnáziumi 9 és 10. osztályosok, akik nem 

tanulnak biológiát 

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: megyei (írásbeli) 

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

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, 

a TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során 

megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú 

közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a 

versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is 

olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny 

névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a 

természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk 

védett területei és fajok) vonatkozó kérdések, egyszerű ökológiai, és biológiai 

vizsgálatok. 
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ISKOLAI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2018. november 16. 

Nevezés módja: A tanulók az iskolájukban jelentkeznek a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az 

igazgatónál. 

Ideje: 2019. január 12.(szombat) 14.00-16.00 óra 

 

Az iskolai selejtezőt az Iskola által igényelt központi feladatsor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a 

jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett 

vizsgálódásukról: 

- Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása; 

- Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei. 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. (a mellékletben 

található vagy letölthető a POK honlapjáról) kitöltésével a POK felé is jelezzék. 

 

MEGYEI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 18. 

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

A megyei fordulóra iskolánként, kategóriánként legfeljebb 7 tanuló nevezhető. A felterjesztés az iskola szaktanára 

és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján történik. 

Ideje: 2019. február 21. (csütörtök) 14.00-16.00 óra 

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

 

A megyei fordulót központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, az OKTV szabályai 

szerint. 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. április 26-28. 

Helyszíne: Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, Mosonmagyaróvár 

 

 

Salgótarján, 2018. október 19. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


