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Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

Összefoglaló az első fordulóról
A 2021/22-es tanév Kitaibel-versenye a koronavírus járvány miatt rövidítve, csak két
fordulóval 2022 őszén kerül megrendezésre. A felkészítő tanárok és a diákok visszajelzése
alapján az új szervezőbizottság a versenyt is teljesen átszervezi: az egyéni verseny helyett
csapatversenyt hirdettünk meg, a teszteket közelítjük a biológia érettségi követelményeihez és
elhagyjuk a fajfelismerési gyakorlatot.
A 2021/22-es verseny feladatkiírásai már az új koncepció jegyében születtek meg. Mind a két
forduló a projektmunkák bemutatására épül. Az első forduló feladata az volt, hogy a csapatok
készítsenek egy 5-10 oldalas dolgozatot és ezt egy online előadás keretében mutassák be a
zsűrinek, és természetesen a többi csaptank is.
A verseny kiírása és a pályamű leadása között rövid idő állt a csapatok rendelkezésére, amely
feltehetően sokakat elriasztott az indulástól. Ennek ellenére a beadási határidőig 12 dolgozat
érkezett be. A dolgozatban kellett a csapatoknak bemutatni az iskolájuk, illetve lakóhelyük
környékén található természeti értéket, vagy valamilyen környezeti problémát. A beadott
dolgozatokat két-két független bíráló olvasta el, és értékelte az előre megbeszélt szempontok
alapján. A beérkezett dolgozatok témája igen változatos volt, ami nem könnyítette meg az
összehasonlítást. Érkezett pályamű az örökerdőkről, talajokról, környezeti problémákról,
vizek különböző szempontú vizsgálatáról, zajszennyezésről. Olvashattunk továbbá
özönfajokról, védett fajokról, madarakról és természetvédelmi problémákról is. A témák jól
mutatják, hogy a gimnazista korosztály milyen jól érzékeli környeztünk sokrétű és változatos
problémáit, ugyanakkor figyel a meglévő értékeire is.
A csapatok következő feladata az volt, hogy a beadott pályaműveket egy online előadás
keretében, PowerPoint diasor segítségével bemutassa. Az előadásokra 2022. október 25-én
került sor. Az öttagú zsűri és a szervezőbizottság előadásokon résztvevő tagjai is csak
elismerő szavakkal méltatták a versenyzők teljesítményét. Az előadásokra minden jelentkező
jól felkészült, a csapatok tagjai aktívan részt vettek a projekt bemutatásában és többnyire jól
tartották az 5 perces előadási időket is. A legtöbb csapat jó vitakészségről tett
tanúbizonyságot, ügyesen, éretten és talpraesetten válaszol a zsűri kérdéseire.
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Külön örömünkre szolgált, hogy a csapatok végighallgatták egymást és a végén együtt örültek
a zsűri azon döntésének, hogy mind a 12 csapat részt vehet a 2022. december 16-án Győrben,
a Széchenyi István Egyetemen megrendezésre kerülő döntőn. A döntőben a csapatok immár
élőben, egy hosszabb időkeret alatt mutathatják be projektjüket, de ekkor már a felvetett
problémákra megoldási tervet is kell javasolniuk, esetleg bemutatni valamilyen konkrét akciót
vagy az elvégzett kutatás/vizsgálat eredményét.

Köszönjük a részvételt minden csapatnak, valamint a diákok és felkészítő tanáraik
eredményes munkáját!
Találkozunk decemberben a döntőn!

Üdvözlettel a Szervezőbizottság nevében:
Mecsnóber Melinda
Magyar Biológiai Társaság
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