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Cím: 1088 Budapest, Baross u. 13. 

E-mail: mbt@mbt-biologia.hu, Honlap: www.mbt-biologia.hu 

 

 

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 

 

2. körlevél 

2021/2022. évi Kitaibel-verseny 1. forduló – online előadásrész 

 

Időpont: 2022. október 25. 9:00-13:00 

Helyszín: Online, Zoom felületen, melyhez a pontos linket a verseny előtti napon (2022. 

október 24-én hétfőn) küldjük meg. Az egyes csapatok lehetőségüktől és az iskolájukkal 

történő egyeztetéstől függően, szabadon dönthetik el, hogy a csapattagok egyenként vagy 

közösen, közös számítógépről történő belépéssel, valamint hogy otthonról vagy az iskolából 

vesznek részt a versenyen. 

További részletek:  

Minden csapat a leadott pályamunkáját 5 perc időtartamban, PowerPoint (ppt) segítségével 

mutatja be. A kérdésekre és azok megválaszolására 3 perc áll rendelkezésre.  

Nincs megkötve, hogy a csapatból csak egy kiválasztott csapattag, vagy mindenki részt vesz-e 

a ppt bemutatásában, de bátorítunk mindenkit a minél aktívabb, teljes részvételre. A felmerülő 

kérdésekre bármelyik csapattag válaszolhat majd, nem csak az, aki az előadást megtartja.  

A csapatok bemutatkozási sorrendje a pályaművek beérkezési sorrendje lesz, melyet a 

részletes programban megtalálnak.  

Az egyes pályamunkákra csapatonként kapnak visszajelzést a résztvevők: az összes 

pályamunka bemutatását követően a zsűri visszavonul, majd csapatonként felolvassa az írásos 

bírálatokat (minden pályamunkát 2-2 zsűritag bírált előzetesen), értékeli az előadásokat és 

kihirdeti a pontokat.  

Kérünk minden csapatot, hogy az előre elkészített PowerPoint előadását legkésőbb 2022. 

október 24-e (hétfő) 18 óráig küldje el a Magyar Biológiai Társaság központi e-mail 

címére: mbt@mbt-biologia.hu.  
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Részletes program: 

9:00-9:20 Bekapcsolódás, technikai előkészítések (hangpróba, megosztás próba) 

9:20-9:30 Megnyitó (elnök) és a zsűritagok bemutatása. A pontozás és az esemény 

forgatókönyvének rövid ismertetése 

9.30-11.30 Pályaművek bemutatása 10 perces váltásokkal 

1. Az örökerdő tanulói szemmel 

2. A Kovácsi-hegy természeti értékei és madárvédelem Sümegcsehiben 

3. Dunaújváros környezeti szennyezettsége 

4. Élővilágunk szennyezése 

5. Az „Alföld gyöngyének” zöld szalagja 

6. A Zagyva folyó vizének vizsgálata 

7. A Duna özönfajai 

8. A zajszennyezés hatásai és a lehetséges kiutak, különös tekintettel Budapest 4. 

kerületére 

9. A talajvédelem legégetőbb problémája megyémben 

10. A régi panel társasházak környezetbaráttá alakítása 

11. Környezeti és természetvédelmi problémák iskolánkban és környékén 

12. Vízminták Szarvastól Nagyszénásig 

11:30-12:15 A zsűri visszavonul tanácskozni 

12:15-13:00 Értékelés 

 

Pontozás: 

Az első fordulóban összesen 50 pont szerezhető:  

 az elektronikusan leadott pályamunkákra maximum 30 pont (írásbeli rész),  

 az online előadásrészen maximum 20 pont (ebből a szemléltető anyagok bemutatása, 

értelmezése, magyarázata: maximum 15 pont, az előadói- és vitakészség: maximum 5 

pont).  

Az összesen elért pontszám alapján juthatnak tovább a csapatok a döntőbe (2. forduló – 

személyes előadásrész) 

 

További jó készülést és sikeres részvételt kívánunk a versenyen! 

 

 

Üdvözlettel a Szervezőbizottság nevében: 

Mecsnóber Melinda 

Magyar Biológiai Társaság 


