Kedves Versenyzők, Felkészítő Tanárok!
A Kitaibel Pál Verseny döntőjét október 5-én, szombaton rendezzük meg Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán.
A döntőn való részvétel a diákoknak és a kísérőtanároknak egyaránt regisztrációköteles!
A regisztrációs felület szeptember 12-től érhető el a verseny honlapján található linken
keresztül. A regisztráció határideje szeptember 20.
A verseny programja:
9:00-10:30

Regisztráció és a kiselőadások bemutatójának telepítése
(Az A csoport a Phare épület BK-60-as, a B csoport a BK-70-es termében)

10:30-11:45 Fajfelismerési teszt vetített képek alapján és
Tesztfeladatok a honlapon felsorolt cikkekből (2018-as év élőlényei, TermészetBúvár kijelölt cikkei), ökológiai alapismeretekből, valamint Kitaibel Pál
életéből (BK-Auditórium)
12:00-15:00 Ötperces kiselőadások (A csoport: BK-60-as, B csoport: BK-70-es terem)
16:30-tól

Eredményhirdetés (BK-Auditórium)

A döntő két csoportban zajlik:
A csoport: a II. kategóriában döntőbe jutott versenyzők
B csoport: az I., III. és IV. kategóriában döntőbe jutott versenyzők
A két csoportban külön rangsoroljuk a versenyzőket.
A végeredmény megállapításánál mindhárom terület (fajismeret, teszt, kiselőadás) egyforma
súllyal szerepel, azonos maximális pontszámot lehet elérni ezeknél.
Szóbeli vetélkedőt nem rendezünk ebben a tanévben. A végeredményt a három rész pontszámainak összegzésével állapítjuk meg.
Ebben az évben a poszterek versenyére nem kerül sor.
Felhívjuk a figyelmet a versenykiírásra:
„A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:
I. kategória: A hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumok 9. évfolyamáról azok
a tanulók, akik az adott tanévben nem tanulnak biológia tantárgyat, valamint a normál
gimnáziumi nyelvi előkészítős és 9. osztályos tanulók.
II. kategória: A hazai és határon túli magyar tanítási nyelvű gimnáziumok azon tanulói, 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 profiljának
megfelelően van biológia.
IV. kategória: Azok a szakközépiskolai és szakgimnáziumi 9 és 10. osztályosok, akik nem
tanulnak biológiát.”
„Az országos döntőre a megyei/fővárosi/külföldi forduló eredményei alapján a megyei/fővárosi
POK-ok versenyfelelősei terjesztik fel a továbbjutókat ….
Számuk megyénként és évfolyamonként az I. és II. kategóriában 2-2 (Budapestről 5-5),
Szlovákiából 1-1, Romániából 2-2, Ukrajnából 1-1, Szerbiából 1-1, Horvátországból 1-1. A III.
és IV. kategóriában megyénként és évfolyamonként 1-1 (Budapestről 2-2) fő. Az
iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők!”
Csak azok a versenyzők vehetnek részt a döntőn, akik a versenykiírásnak
maradéktalanul megfelelnek!
Jó felkészülést kívánunk!
VERSENYBIZOTTSÁG

