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Versenykiírás 
 

XXIII. Teleki Pál Országos Földrajz–Földtan Verseny 

2014/2015. tanév 

 

A verseny kiírója és rendezője: 

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
 

 

Szakmai együttműködők: 

 Magyar Földrajzi Társaság 

 Eszterházy Károly Főiskola – Eger 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 Megyei Pedagógiai Intézetek 

 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

 TermészetBúvár Alapítvány 

 TIT Szövetség tagegyesületei 

 

A verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos további információk 

a Magyar Természettudományi Társulat  www.mtte.hu 

a Magyar Földrajzi Társaság   www.foldrajzitarsasag.hu 

és a TermészetBúvár    www.tbuvar.hu honlapján olvashatók. 

 

 

A verseny fordulói és ismeretanyaga: 

 

Házi döntő: 2015. február 12. (csütörtök) 

Feladatlapok kiküldése e-mailben 2015. február 10-ig. 

 

Az iskolákban a szaktanárok a 7. és a 8. évfolyamos tanulóknak szervezik meg az első 

fordulót a megadott ismeretanyagból, az MTT által megküldött egységes feladatlapokon és 

országosan ugyanazon tanítási napon. Tájékozódás céljából a megyei TIT Szervezetek, vagy a 

Megyei Pedagógiai Intézetek versenyfelelőseivel kell felvenni a kapcsolatot. 

http://www.mtte.hu/
http://www.foldrajzitarsasag.hu/
http://www.tbuvar.hu/
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Budapesten a 23 kerület házi fordulóit a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola 

és Gimnáziumból (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Tel: 210-1030, Fax: 210-0745) Vizy 

Zsolt középiskolai tanár koordinálja. 

Vizy Zsolt elérhetősége: vizsol@freemail.hu, +36-30-552-8159. 

A megyékben az iskolai fordulók után, maximum 100 fő juthat be a megyei fordulóra. 

Budapestről pedig kerületenként 2-2 fő 7. illetve 8. osztályos tanuló. 

A megyei/fővárosi fordulóra bejutott 7. és 8. évfolyamos tanulók adatait a fővárosi és megyei 

szervezők juttatják el a verseny szervezőjének. 

Beküldési határidő: 2015. március 6. (péntek) 

 

 

Megyei/fővárosi döntő: 2015. április 11. (szombat) 10:00 óra 

 

A megyei/fővárosi döntőbe a nevezési díj 2.500,- Ft/fő, melyet a szervezők által megjelölt 

címre kell befizetni. 

A megyékben a fordulót a megyei TIT Szervezetek, vagy a Megyei Pedagógiai Intézetek 

versenyfelelősei, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Iskola szervezi meg. 

A versenyzők – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Magyar Természettudományi 

Társulat által összeállított központi feladatlapot tölthetik ki. A dolgozatokat központi 

javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben a legmagasabb 

pontszámot elért egy 7. évfolyamos és egy 8. évfolyamos tanuló, a fővárosból a legmagasabb 

pontszámot elért három 7. évfolyamos és három 8. évfolyamos tanuló jut be az országos 

döntőbe. 

 

FIGYELEM! Ha a megyei/fővárosi döntő során holtverseny alakul ki, akkor a megyei 

versenybizottság, a megadott ismeretanyagból feltett kérdésekre adott válaszok alapján dönti 

el a továbbjutást. 

Ha a versenyző a megyei és az országos fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban 

(nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző kizárólag 

abban a megyében versenyezhet, ahol iskolába jár. 

 

Az országos döntőbe bejutott versenyzők adatait a verseny szervezőjének kell eljuttatni e-

mail-en. 

Beküldési határidő: 2015. április 17.(péntek) 

 

A megyei döntő ismeretanyaga: 

7. évfolyamos tanulók részére: 

 A 7. évfolyam földrajz tananyagából: Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, és a 

Sarkvidékek természeti, társadalmi-gazdasági földrajza; 

 A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 

 Teleki Pál élete és munkássága: letölthető: www.mtte.hu; 

 Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek. 

http://www.mtte.hu/
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8. évfolyamos tanulók részére: 

 A 7. és 8 évfolyam földrajz tananyagából: Európa természeti, társadalmi-gazdasági 

földrajza és Magyarország természeti földrajza; 

 A TermészetBúvár című folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei; 

 Teleki Pál élete és munkássága letölthető: www.mtte.hu; 

 Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek. 

 

Az országos döntő időpontja: 2015. május 15-16-17. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helye: Eszterházy Károly Főiskola - Eger Leányka u. 6. 

Az országos döntő írásbeli, és szóbeli fordulókból, továbbá terepgyakorlatból áll. 

 

Az országos döntő ismeretanyaga: 

7. évfolyamos tanulók részére: 

 A 7. évfolyam földrajz tananyagából: Afrika, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, 

Ázsia és a Sarkvidékek természeti, társadalmi-gazdasági földrajz; 

 A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 

 Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu; 

 Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek; 

 A döntő szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyaga. 

 

8. évfolyamos tanulók részére: 

 A 7. és 8 évfolyam földrajz tananyagából: Európa és Magyarország természeti 

társadalmi-gazdasági földrajza; 

 A TermészetBúvár című folyóirat „Hazai tájakon” rovatának cikkei; 

 Teleki Pál élete és munkássága; letölthető: www.mtte.hu; 

 Alapvető térképészeti, kőzettani-földtani ismeretek; 

 A döntő, szakmai terepbejárásán szerzett ismeretanyag. 

 

A megyei és fővárosi versenyfelelősök számára kapcsolattartó: 

Hámorné dr. Vidó Mária,  vido.maria@mfgi.hu,  +36 30 841 4053 

 

 

Budapest, 2014. szeptember 5. 

 

 

Hámorné Dr. Vidó Mária s.k. Prof. Dr. Gábris Gyula s.k. Dr. Tardy János s.k. 

főtanácsos, egyetemi tanár, az MTT alelnöke c. egyetemi tanár 

tudományos főmunkatárs, gabris@ludens.elte.hu az MTT ügyvezető elnöke 

az MTT Földtudományi 

Szakosztály elnöke 

vido.maria@mfgi.hu 

 mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu 

 

http://www.mtte.hu/
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